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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan oturumların ikisinde de çoğunluk 
sağlanamadılmdan 30 . 1 . 1967 Pazartesi günü 
saat 14,00 te toplanılmak üzere Birleş/iıne saat 
15,40 ta son verildi. 

Başkan -
Bagkanve'kili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ankara 

Ali Uıza Çetiner 
Kâtip 
Desizli 

Fuat Avcı 

.< m< • 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Muzaffer Şâmlbğüu (Kara), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — 'Millet Meclisinin 41 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. Arkadaşların lütfen yüksek 
sesle «Buradayım» demelerini rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, müzakere için ge

rekli oy çoğunluğu mevcuttur. Müzakerelere 
başlıyoruz. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Salonda ne 
kadar arkadaşımız mevcut 1 

sordu, efendimi 
(Konya) — Ben sor-

BAŞKAN — Kim 
İSMET KAPISIZ 

dum, efendim. 
BAŞKAN — 236 beyefendi. 
ÎSMET KAPISIZ (Konya) — Tamam, te

şekkür ederim. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karalıisar) 

— Devamlılık hakkında gündem dışı konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil beyefendi. 

S. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 
18 e 1,2,3,4 ve 5 nci ek) (1) 

(1) 18 e 3 ncü ek S. Sayılı basmayazt tu
tanağın sonuna eklidir, 

D) Etdbank 
E) Türlnyo Kömür İmletmeleri Kurumu 
BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
Etibank ve iştirakleri hakkındaki kısmın 

görüşmelerine başlıyoruz. 
SABAIIATTN SAVACI (Gümüşane) — Mü

zakerelerin usulüne ait söz istiyorum. 
BAŞKAN — Evet, buyurun «fendim. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşarjıv) — 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzu işgal 'etme
min sebebi, 468 sayılı Kanuna göre yapılan mü
zakere usulünün yanlış olduğunu belirtmek
tir. 468 sayılı Kanun Meclisin müzakere tarzım 
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şöyle belirtmektedir : Müzakere, Karma Komis
yondan gelen rapor üzerine yapılacak ve bu 
rapor üzerine bir genel görüşme tarzında ce
reyan edecek ve 'bilanço neticeleri oylanacak
tır. Halbuki görülmeler buna göre yapılnra-
makta, 'bu müzakereler her kuruluş, her tevek
kül, Başkanlık Divanınca grup grup ayrılmış 
ve bu gruplar için 'ayrı birer rapor tanzim edil
miştir." Bu raporlar 'ayrı ayrı müzakere konusu 
©dilmekte ve gruplara ayrı ayrı söz verilmek
te, sayın üyeler grup sözcülerini mütaakip söz 
almaktadırlar ve ondan sonra oylanmakta, ne
ticeler karara bağlanmaktadır. Bu usul 468 
sayılı Kanunda böyle değildir. Bu usulü ay
nen metinden arz ediyorum: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Yüksek 
Denetleme Kurulunun raporları ile Başkanlığın 
sevk edeceği diğer raporları inceler. Onu mü
taakip Karma Komisyonun 'bütün Kamu ikti
sadi Teşebbüslerini kapsaması gereken raporu 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sevke-
cliür, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu hu 
rapor üzerinde en çak 15 gün süren bir genel 
görüşme açar. Bu genel görüşme sonunda bi
lanço ve netice hesaplarının tasvibedilip «'dil
mediği hakkındaki görüşlerini Millet Meclisi
ne bildirir. Millet Meclisi Genel Kurulu Kar
ma Komisyon raporu üzerine genel görüşme 
açar ve neticelerini karara bağlar.» 

Binaenaleyh, demin arz ettiğim gibi, mü
zakere rapora göre yapılacaktır. Esasen muh
terem .arkadaşlarım, bu kanunda bir yıl «vvel-
ki hesaplar ve bilançolar tetkik edilecek, bir 
yılı geçirmemek kaydı metinde vardır. Fakat 
her nedense geçmiş bir kaç yılın neticeleri mü
zakere konusu olmakta, fakat bunların heyeti 
uımımiyesi kanunun sarih maddesi hükmüno 
göre bir raporda toplanmış bulunmaktadır. 
Binaenaleyh, teklifim şudur; bu teklifi bir tak
rirle de Yüce Divana takdim edeceğim: Müza
kere, Karma Komisyondan gelen bir rapor 
hakkında olacak. Bu rapor hakkında bir ge
nel görüşme tarzında cereyan edecek ve bu ge
nel görüşmeyi mütaakip kuruluşların, müesse
selerin hesapları birer kal'em olarak oya arz 
edilecek ve dileyen arkadaşımız, keza gruplar, 
bu husus maddeler addedilerek söz almak hak
kına sahibolacak, bu suretle Yüce Heyetin uzun | 

süıen zamanı israf edilmiyecek, hem raMne 
uyulmuş olacak, hem 468 sayılı Kanuna uyul
muş, hem de zamandan tasarruf edilmiş ola
caktır. Teklifime iltifat buyurduğunuz tak
dirde müzakerelerin, 468 sayılı Kanuna uygun 
tarzda cereyanına fırsat vermiş ve Yüce Mec
lisin zamanını da israf etmemiş olacaksınız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım, 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
raporu üzerinde Millet Meclisi olarak.... 

AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Usul 
hakkında, aynı fikrin aleyhindeyim, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Ben başka söz istiyen olmadı
ğına göre, Başkanlığın bu husustaki görüşünü 
açıklıyacaktım. 

Buyurun. 
AHMET CAN GÎLGÎN (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde deîıet-
lenmeıainin düzenlenmesi hakkındaki 468 sayılı 
Kanunla, arkadaşımızın okuduğu 3 neü mad
dede; (Yüksek Denetleme Kurulunun raporla-
riyle, Başbakanlığa sevk edilecek diğer ra
porları inceler.) diyor, incelediğine ve netice
sinde de bir oylama olduğuna göre, mutlak bir 
müzakerenin cereyan etmesi icabeder. Burada 
da Meclis oylıyacaktır. Bu bir genel görüşmo 
değildir. Genel görüşme neticesinde zaten oy
lama olmaz. Binaenaleyh, inceleTTecek ve so
nunda oylama olduğu için, oylamanın öncesi 
de mutlak 'bir incelemeye tâbidir ve mutlak 
bir müzakereye tabi tutulması gerekir. Bunun 
için oy kullanacak olan arkadaşlarımızın •eni
ne boyuna mutlak olarak aydınlanmaları lâ
zımdır. Icabederse rakamları ile dokümanlar 
ile 'beraber her şeyin ortaya dökülüp bilâhara 
oy istihsaline gidilmesi icaibeder kanaatinde
yim. önergenin aleyhindeyim arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Usul hakkında lehte, aleyhte 

başka söz istiyen? 
MUSLIHIDDIN GÜRER (Sakarya) — Mü

zakerenin şekli hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gürer, şimdi yapılan 

usul görüşmesi, müzakeresinin şekli hakkında
dır. Siz değişik bir şey mi istiyorsunuz? 

MUSLIHIDDİN GÜRER (Sakarya) — De
ğişiktir, tevhid hususunda. 
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BAŞKAN — Sayın Gürer, arkadaşlarımıza 
mevzuubalıis 'görüşmede İçtüzüğün 89 nen mad
desine göre, işin aslına geçmeden usulü müza
kere bakımından söz verdim. Şayet usulü mü
zakere hakkında lehte ve aleyhte fikir izhar 
edecekseniz, buyurunuz. 

MUSLİHİDDIN GÜRER (Sakarya) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ben

deniz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, lehinde mi 

aleyhinde mi? 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Aley

hinde. 
BAŞKAN —• Mevcut, hali hazırda cereyan 

eden müzakerenin aleyhinde buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR ((Sinop) — Aleyhinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Neyin al evininde 'Sayın İşgü

zar? 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Takririn aley

hinde. 
BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşa

mazsınız. Birkaç celse evvel devam eden mü
zakerenin usule uygun olmadığını bir arkada
şımız iddia etti... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Bendeniz le
himdeyim, daha önceki yapılan müzakerelerin 
usule uygunluğunu izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Ta'htakıbç, siz mevcut usulü müza

kerenin aleyhinde. 
Buyurun efendim.^ 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, 'Savacı arkadaşımız dikkate 
değer bir noktayı söyledi. Fakat zannederim ki 
bir hususu daJha açıklamış olsa idi aydınlanmış 
olurduk. 

Kamu İktisadi Teşekküllerinin detay müza
keresi, esas itibariyle kanunun tesıbit ettiği 'gibi, 
ayırdığımız komisyonda yapılır. O komisyon 
bu detay müzakerelerini Meclis namına yapar. 
Mecliste detay müzakerelerinin yapılmasının 
güçlüğü nazarı itibara alınmıştır ve millet na
mına iktisadi teşekküllerin umumi politikası 
hakkında parlamentonun görüşlerinin ortaya 
konması imkânını sağlamak için İktisadi Dev-
Ict Teşekküllerinin tümü hakkında hakikaten 

I bir müzakere açılmalı, bu müzakerede sayın 
milletvekilleri Kamu İktisadi Teşekküllerinin 
umumi politikası, Sevk ve idaresi hakkındaki gö
rüşlerini söylemedi, her müessese hakkında ay-

I rı müzakere açılması - kanun metninden de 
anlaşıldığı gibi - faydasızdır. O halde bu mü
zakere usulü hakkında Savacı arkadaşımızın 
ortaya koyduğu hususu Başkanlık Divanı bir 

I defa gözden geçirmelidir. 

I Arkadaşlar, buradaki müzakereler millet na-
I rama tasarrufun ve umumi politikanın tâyini 

Parlâmentoya aidolması noktasında cereyan 
etmelidir. Yoksa tıpkı komisyonda olduğu gibi 
detaylara .girecek bir müzakere açılırsa, ra-

I kamlarını tetkik etmemize imkân yoktur. O 
I halele kanun vâzıı, yani Parlâmento, Ira mevzuu 

tâyin ederken iki hedef tutmuştur, birisi Ka
mu İktisadi Teşekkülleri millet malı olduğu 

I için Millet Meclisinin temsilî olarak «on kararı 
I vermesi noktasında hukukîlik temin etmiştir. 

İkincisi, miletvekilleri için de Kamu İktisadi 
I Devlet Teşekküllerinin umumi politikası hak

kında fikir serd etmek. Meselâ, temsil nasıl 
ölmak'badır, sevk ve idarede ne gibi kusurlar var-

I dır, umumi politikada ne gibi fikirler cereyan 
I etmektedir? Bunların konuşulması elbette ki 
I umumi bir müzakere sırasında mümkündür ve 
I Heyeti Umumiyesine şâmil olarak da konuşula-
I bilir. Heyeti Umumiyede konuşmaları yapılır

ken, muayyen müesseselerin karakterleri hak^ 
I kında fikir dermeyan etmek de mümkündür. 

Fakat her müessese hakkında ayrı genel gö
rüşme, ayrı detay konuşması yapılırsa bu mti-

I zakerelerden hem fayda hâsıl olmaz, hem do 
kanunun metninden ayrılmış oluruz. Ben de 

I aynı kanaatteyim. Hürmetlerimle. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 

I istiyorum. 
BAŞKAN — Mümkün değil, iki lehte, iki 

aleyhte söz verebiliyoruz, İçtüzüğün maddei 
maJhsusasına istıinaideder'ek. 

I Buyurun Sayın İşgüzar-. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan ve muhterem milletvekilleri; şimdiye ka
dar Yüce Mecliste Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
hakkında cereyan eden usulî müzakere yerin
dedir. Gerek 468 sayılı Kanunun üçüncü mad
desi, gerekse Anayasamızın 127 nci maddesinde 
yer alan esaslara göre, Yüce Meclise gelen Ka-
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mu İktisadi Teşebbüsleri ve onun iştirakleri 
hakkında Yüce Meclisin etraflı bir şekilde ay
dınlanması, bilançolarının tetkiki ve ondan son
ra da idare kurullarının ibrası gerekir. Bu ba
kımdan bunları bir kalem olarak telâkki et
mek suretiyle, Kamu İktisadi Teşekkülleri hak
kında her parti grupundan birer kişinin görü
şünü almak suretiyle müzakereye devam et
mek doğru olamaz. Kaldı ki, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri, bizim önümüze gelen programda 
yer alan kısımları itibariyle gruptaki 'bütün va
zifeli arkadaşların incelemesi neticesiyle de an
laşılacağı üzere, birbirlerinden ayrı durumda
dır. Yani bunların yapıları, fonksiyonları ve 
takibettikleri politika yani iktisadilik, kârlılık 
politikası da tamamiylc değişiktir. Bu bakım
dan Kamu İktisadi Teşekkülleri ve onun işti
rakleri hakkında oy verecek Yüce Meclisin her-
birisi hakkında ayrı ayrı bilgi sahibi olması 
bakımından bugüne kadar takübettiğimiz usulî 
müzakerenin devam etmesinin le'hinde olduğu
mu arze ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
züğün 89 ncu maddesi gereğince bu konudaki 
müzakereye geçmeden evvel arkadaşlarımızın 
talebi üzerine müzakerenin usulüne mütedair 
beyanlarına meydan bırakmak üzere iki lehte, 
iki aleyhte söz verdim. 

Başkanlığınız daha önce bu konudaki müza
kere başladığı sırada Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin denetlenmesine dair verilmiş bulunan ra
porun Yüce Meclis huzurunda ne şekilde müza
kere edileceğini Yüce Heyetinize beyan etmişti 
ve bu beyan ettiği şekle göre müzakere evve
lemirde bu raporun tümü üzerinde cereyan ede
cek, tümü üzerindeki müzakereler bittikten so<n-
,1.1a diğer müessese ve iştiraklerin bilanço he
saplarının tetkik ve intaç edilmesi için madde
lere geçilmesi oylanacak, bunu takibeden de 
maddeler halinde, daha önce sayın üyelere da
ğıtılmış bulunan program gereğince müessese 
ve iştiraklerinin bilanço ve kafi hesaplarının 
Yüce Meclis tarafından tasvibedi'lebi'lmesini te
min için görüşmeler intaç edilecek, daha sonra 
da mesele oylanacak, denmişti. Şayet şimdi 
açılmış olan usulî müzakere o zaman' açılmış 'ol
saydı meseleye Yüce Meclis Huzurunda daha 
rahat bir hal çaresi (bulunurdu. Şimdi muayyen 

müesseselerin arz ettiğim durumlarına ait mü
zakeresi inltacedildilkten sonra, bir müesseseye 
gelindiği 'anda böyle bir usuli itirazla karşı 
karşıya kalındı. İki lehte, iki aleyhte arkada
şımız konuştu. Mesele Başkanlıkça bu şekilde 
mütalâa edilmemiş vo edilmemiş olduğu içindir 
ki, bir program yapılmak suretiyle heıigün mu
ayyen müessese ve iştiraklerin bilanço ve katî 
hesaplarının inoelenimesi için müzakere açılması 
kararlaştırılmıştı. Ancalk ta'biatiyle Yüksek 
Meclisiniz 'bâzı kanunların toptan görüşülmesi 
,gibi İçtüzükte mevcut <bulunmıyan bu Meclisin 
kararı ile aksini kararlaştırdığı gibi, şayet 
arzu ederse bu .görüşmenin tümüne sari olabi
lecek şekilde cereyan etmesini istiyelbilir. Baş
kanlık kendisine düşen görevi bu şekilde mü
talâa etmek suretiyle yerine getirmiştir. İtiraz 
ve buna mukabil iddialar dinlenmiştir. 

Şimdi arkadaşlarımızın önergesini okutaca
ğım. Önerge hususunda Yüce Meclisiniz karar. 
ittihaz edecektir. 

Bir başka önerge daha gelmiştir; mevcut 
müzakere usulünün devamını tazammun etmek
tedir. 

Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi 

maddeleri yanlış uygulanmaktadır. Madde 
metninde, Karma Komisyon raporu üzerinde 
genel görüşme açılacak, bilanço neticeleri ka
rara bağlanacak şeklinde olması gerekirken, 
tertilbedilmiş her grup için ayrı ayrı raporlar 
varmış gilbi mütaakip genel görüşmeler yapıl
maktadır. Müzakerelerin, 468 sayılı Kanuna 
uygun tarzda yapılmasının sağlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Gümüşıane 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunıuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
fbul edilmemiştir. 

Sayın Gürer, zatıâlinizin önergesi değişik 
bir mahiyet arz etmektedir: «Bir günlük prog
ramın tümü üzerinde görüşülmesini, pro,graımda 
yazılı teşekküller hakkında ayrı ayrı görüşül
memesini saygılarımla arz ederim» diyorsunuz. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Mü
saade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım ; Sayın 
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Başkanlığa bir önenge takdim etmiş bulunmak
tayım. 

önergemin mânası şudur aziz arkadaşlarım: 
Biliyorsunuz, sayın Riyasetin yapmış olduğu 
program gereğince elimize verilen programlar 
tetkik edildiği vakit günde Öğleden evvel ve 
sonra olmak üzere iki fasıl açılmış ve haklı ola
rak, müzakereler ekseriyetle devam eder ve 
dolayısiyle biran evvel tahakkuk eder diye, iki 
müessese ayrı ayrı etapta bir günde mütalâa 
edilmiş .bulunmaktadır. Haddizatında Cumartesi 
günü yapmış olduğumuz Meclis tatbikatı neti
cesinde bir günlük programda yazılan müessese 
ve iştiraklerine ise söz alan arkadaşlarımız çı
kıp haklı olarak görüşlerini bir günlük prog
ram üzerine inhisar ettirdiler ve hem müza
kerelerin selâmeti bakımından, hem de doiayı-
ısiyle »bütçeye girmek durumunda olan Meclisi
mizin bu müzakereleri kolaylaştırması bakı
mından, meselâ bugünkü mevzuda Efâbank ve 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu iki müesse
se ve iştirakleri olarak karşımızda bulunmakta
dır. Bendenizin teklifim, söz alan arkadaşların 
hem Etibank ve hem de Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu hakkında fikir ve mütalâasını 
serdettikten sonra programın bu şekilde ta
mamlanıp salimen bitirilmesi taraftarı oldu
ğum için önergemi Yüksek Heyetinize takdim 
etmiş oluyorum. Yalnız Etibank, değil, Etibank 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu hakkın
da görüşlerini bildirecek arkadaşların konuş
maları daha faydalı olacaktır. Cumartesi günü 
de bu şekilde tatbikat yaptık. Yüksek Meclîsi
nizin. kararı bu şekilde daha salim olacağı için 
önergemi takdim etmiş oluyorum. 

TURHAN FEYZİOÜLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, İra teklif grup sözcülerinin söz alabil
mesi imkânını mahfuz tutuyor mu? Etibank ve 
Kömür İşletmeleri için grup sözcüleri ayrı ayrı 
konuşabilecekler mi? 

BAŞKAN — Bilmiyorum efendim. Buna gö
re birşey söylemedi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Oy
lanırken bu husus dikkate alınsın. 

BAŞKAN — Henüz bitmedi daha usuli mü
zakereler. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, burada içice iki usul meselesi ba
his konusudur. Bir defa iş, Başkanlık Divanın

da evvelce kararlaştırılmış, görüşülmüş bir iş
tir. Bunun üzerinde yemden bir düşünce varsa, 
önceden Başkanlık Divanında görüşülmesi ge
rekir kanaatindeyim. 

İkinci olarak, kanun sarihtir; 15 günü aş
mamak üzere deniyor. Öyle olsa bunun 15 gün
de görüşülmesine hacet yok, üç, dört 'gün için
de işin bitmesi gerekir. Biz komisyonda ayrı 
ayrı gruplara ayırımsızdır ve ayrı ayrı aylarca 
çalışmışızdır, ayrı ayrı da raporlarını vermi
şizdir. Bu raporların mecmuu iki cilttir. Bir ta
nesi elimde, bir cilt daha vardır. 

Şimdi bunların böyle glcıbal olarak hesap
ları üzerinde konuşma yapılmasına kanun mü
sait değildir. Böyle bir müzakere yapıp da ge
çirirsek bu sakat olur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker o mesele bir ev
velki usulü müzakerede halledildi. Şimdi de
ğişik bir durum var ortada, lütfen bunun üze
rinde konuşun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet. Bende
nizin görüşü de budur. Ayrı ayrı görüşülmesi 
gerekir. Başkanlık Divanının yaptığı usul ye
rindedir. Bu usulü vakit geçirtmeden takibedip 
bitirmemiz yerinde olur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayını 
Gürer tarafından vukubulan teklif Baş
kanlık tarafından kabule şayan görülürse o za
man çok tuhaf bir tatbikatla karşı karşıya 
kalmak mecburiyetinde kalacağız. Çünkü Baş
kanlık bu konuda yapmış olduğu programı 
•sayın üyelere dağıttıktan sonra hcır müessese ve 
iştirakleri hakkında söz alan arkadaşlarımız 
sıraya yazılmışlardır. 

Şimdi bir günde iki programı birden intacet-
meye kalkarsak hangi arkadaşa ne zaman söz 
sırası gelecek; Etibaınk'ta görüşmesi icabeden 
bir arkadaş, Kömür İşletmesinde nasıl konuşa
cak. Bunu tefrik etmek mümkün değil. O ba
kımdan bunu Başkanlığın intacetmesi mümkün 
değildir. 

Böyle bir muamelenin intacı mümkün olmı-
yacağmdan, bir kargaşalığa meydan bırakma
mak üzere, Sayın Gürer'iın önergesini oya ko-
yamıyacağım. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Aksi bir tatbikat 
var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — N e gibi? 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Cumartesi günü 

bir hatip veya sözcü ikisini birden mütalâa 
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etmeli imkânına sahiboldu. Bu şekilde bir tat
bikat oldu, bunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Binay, her usu
lü müzakere için talepte bulunana ayrı bir ce
vap vermiyoyim. 

Şimdi Başkanlıkta, Etibank üzerinde ko
nuşmak üzere isimleri yazılan arkadaşlarımızın 
bir sırası var. Kömür İşletmeleri içki isimleri 
yazılan arkadaşlarımızın da bir sırası var. Han
gi arkadaşımızı tercih edeceğiz, bunu bulmak, 
bunu çözmek gayet müşkül. Bu bakımdan Baş
kanlığın bu hususta daha pratik bir hal çaresi 
bulması şu anda mümkün değil, özür dileyece
ğim. 

Etibank üzerindeki müzakereye geçiyoruz. 
Etiıbank ve iştirakleri üzerinde C. H. P. Gru-

pu adına Sayın Necdet Yüeer. 
Buyurumuz efendim. . 
C. H. P. GRUPU ADINA NECDET YÜCER 

(Çorum) —• Sayın Başkan, Yüee Meclisin Sa
yın üyeleri; 

Etibank ve müesseseleriyle bu teşekkülün, bü
yük hissedarı olarak iştirak ettiği şirketlerin 1959 
ve 1963 yılları arasındaki muameleleri hakkında 
ve durumları üzerinde C. H. P. Meolis Grupu 
adına görüş ve temennilerimizi Yüksek Huzuru
nuzda kısaca arz edeceğim. 

Konuşmama başlamadan evvel Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu değerli Başkan, üye 
ve uzmanlarının, millî servetin ve yurt menfaat
lerinin korunması hususunda, İktisadi Devlet Te
şebbüsleri üzerinde titizlikle yaptıkları denetimi 
tafcdirle karşıladığımızı Yüee Huzurunuzda arz 
ötmek isterim. Kendilerine grupum adına teşek
kür ederim. 

Bilindiği gibi yurt kalkınmasında yeraltı ser
vetlerimizin değerlendirilmesinin çok büyük öne
mi vardır ve Etibank, müesseseleriyle birlikte 
bu önemli vazifeyi kısmen uhdesine almıştır. 
Yaptığımız incelemelerde, Etibank camiasının, 
hızlı kalkınma çabamızı tahakkuk ettirmek yolun
daki büyük gayretlerini ve başarılarını memnu
niyetle müşahede ettik. Bu sebeple Etibank ve 
müesseseleri mensuplarını da tebrik eder, Gru
pum adına takdir ve teşekkürlerimizi Yüce hu
zurunuzda kendilerine bildiririm. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Etibankın sıra ile; 
— Murgul Bakır İşletmesi, 

— Ergani Bakır İşletmesi, 
— Şark Kromları İşletmesi, 
— Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi, 
—- Elektrik İşletmeleri; 
— Üç Köprü Krom İşletmeleri, 
— Emet Kolemanit İşletmesi, 
— Küre Bakirli Prit İşletmesi müesseseleriyle 

Etibankm en büyük hissedarı olarak iştirak et
tiği; 

~ Kepez ve Antalya havalisi elektrik santral
leri T. A. Ş. nin, 

— Elektro Metalürji Sanayi T. A. Ş. nin ve, 
— Eti Yapı Limitet Şirketinin ve nihayet, 
Etibank teşekkül menkezlnin durumlarını, he

sap vo muamelelerini ve bu husuataki görüş ve 
temennilerimizıi kısaca arz etmeye çalışacağım : 

Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi: 
Bu müessese, 1962 yılma kadar 20 milyon li

ra sermaye ile faaliyette bulunurken bu tarihten 
itibaren sermayesi 60 milyon liraya yükseltilmiş
tir. 1959 yılında 8 015 ton bakır istihsal etmiş ve 
7 219 ton balkır satarak 7 970 382 lira satış kârı 
sağlamıştır. Diğer gider ve gelirlerle blâncosunu 
1 000 512,70 lira kânla kapatmış ise de Yüksek 
Denetleme Kurulunca teklif olunan tadilât so
nunda blânçosu 6 344 341,51 lira zarara intükal 
etmiştir. 

1963 yılında müessese 9 275 ton bakır istih
sal etmiş, 11 399 ton satış yaparak 16 041 829 
lira kâr sağlamış ve diğer gider ve gelirlerin mu
hasebesi sonunda blânçosunu 8 473 265,13 lira 
kârla kapatmıştır. 

1959 senesinde kullandığı genel sermaye 
103 348 689 olup bunun 20 192 252 Viranım öz 
ve 83 156 437 lirasını yabancı kaynak^r teşkil 
etmiştir. 1963 yılında kullandığı genel sermaye 
ise 11 525 592 lira olup bunun 85 234 575 lira
sını öz ve 26 261 017 lirasını da yabancı kay
naklar teşkil etmiştir. 

Baca gaflarının civar Halka zarar vermesi yü
zünden müessese her yıl 2 - 3 milyon lira tazmi
nat ödemiştir. Bu zararı önlemek amncı ile 1953 
yılında bir Sülfirik Asid Fabrikası kurulmasına 
teşebbüs edilmiş ve 1956 senesinde ikmal edilmiş
tir. Lâkin Gübre Fabrikaları Anonim Ontnıklığı 
ile yapılan anlaşmaya uygun olarak arvdin FOB 
satılması gerekirken ne Gübre Fabrlikaları A. O. 
nin ve ne de Denizcilik Bankasının tanker temin 
edememesi yüzünden Asid Sülfirik Fabrikası fa
aliyete geçemem^ ve 1962 7e kadar baca gazları 
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civar halka zarar vermeye devam etmiş ve bin-
netice tazminat ödenmesi önlenememiştir. Niha
yet Gübre Fabrikalarlyle Denizcilik Bankasının 
anlaşması sonunda Sivas Tankerinin asit tankeri 
haline getirilmesi 1962 yılında sağlanmış ve bu 
suretle aısilt sulfirik fabrikası faaliyete geçirilmiş
tir. Buna rağmen Murgul Bakır İşletmesi baca 
•gazlarının zararı önlenememiştir. İlgililerin bu 
konuya eğilmelerini temeami ederiz. 

Ayrıca asidin yüzde nisboti üzerinde de mü
essese ile Gübre Fabrlilkaları arasında anlaşmaz
lık mevcuttur ve bertaraf edilmesi lâzımdır. 

Bunlardan maada müessese arazisinin tapu ve 
kadastro konusu da ayrı bir müşkül ortaya çıkar
maktadır. Mahallinde teşkil olunacak kadastro 
mahkemesi tarafından bu müşkülün de halledil
mesi gerekmektedir. 

Ergani Bakır İşletmesi müessesesi : 
Müessese, 1963 tarihine kadar 15 milyon lira 

sermaye ile faaliyette bulunmuştur. 
1959 yılında 17 021 ton balkır istihraoetmiş. 

20 056 ton satış yaparak 68 090 444 lira kâr 
sağlamış ve blânçpsunu 67 984 626,81 lira kârla 
kap aitmiş ise de Yüksek Denetleme Kurulu tara
fından teklif olunan değişiklikler neticesinde kâr 
ımilktarı 59 232 296,75 liraya düşmüştür. 

1963 yılında 15 517 ton balkır çıkarmış ve 
16 762 ton satış yaparak 56 276 008 lira kâr 
sağlamıştır. G.ider ve gelirlerin hesaplanması ne
ticesinde blânçosunu 32 362 073 lira kâr ile ka
patmış ise de Yüksek Demetleme Kurulunun tek
lif ettiği tadilât sonunda 41 124 577,51 liraya 
yükselmiştir. 

1959 yılında kullandığı genel sermaye topla
mı 124 937 607 liradır. Bunun 76 609 928 lira
sı öz ve 48 327 679 lirası yabancı kaynaklar
dır. 

1963 yılımda kullandığı gendi sermaye topla
mı ise 102 134 551 liradır. Bunun 78 736 640 
lirası öz.ve 23 397 911 lirası da yabancı kay
naklarıdır, 

Müessesenin istihraç ve izabe ettiği yüksek te-
nörlü cevherlerin süratle azalmakta olması dola-
yısiyle düşük tenörlü cevherlerden faydalanılma
sı gerekmektedir. Bu cins cevherleri izabeye ha-
zırbyan flottasyon tesislerinin tevsiine kadar zen
gin tenörlü cevherlerin lüzumu kadar istihsalini 
zaruri görmekteyiz. Bu sebeple : . 

1. Dekapaj faaliyetine önem verilmesini; 
2. Dekapaj sahası civarında Arpa Meydanı 

Mahallesinin biran önce istimlâki yapılarak derin 
atımlara devam olunmasını; 

3. Müessesenin cevher yatakları civarında ye
ni rezervler tesbiti ile ilgili sondaj ameliyesine ve 
diğer sekilerdeki aramalara önem verilmesini; 

4. Müessese istihsalini 20 000 tona yükselte
cek büyük tesis programının kesin bir karara bağ
lanarak tatbik mevkiine konulmasını ve, 

5. Yüksek Denetleme Kurulu ikazlarınım ye
rine getirilmesini temenni ediyoruz. 

Şark Kromları İşletmesi Müessesesi : 
Müessese, faaliyetlerini incelediğimiz 1959 se

nesinden 1963 senesine kadar 5 milyon lira ser
maye ile çalışmıştır. 

1959 senesinde 103 301 ton krom istihsal et
miş, 143 899 ton satış yaparak 24 132 920 
liralı ş satış kârı sağlamış ve bilançosunu 
19 755 426,08 lira ile kapatmıştır. 

Mütaakıp senelerdeki istihsal, satış, kâr ve 
zararı şöyledir : 

İstihsal Satış Kâr ve zarar 
Seneler (Ton) (Ton) (Lira) 

1960 
1961 
1962 
1963 

154 628 
132 770 
139 270 
77 940 

119 191 
153 924 
88 562 
51 644 

+ 20 102 998,79 
+ 20 155 368,00 
+ 4 282 922,00 
— 4 232 199,64 

zarar etmiştir. 
Müesesse, 1963 yılma büyük bir krizle gir

miştir. Dünya krom fiyatları düşmüş, satışları
mız azalmış ve stoklarımız artmıştır. Zararın arz 
ve talep dengesizliği yüzünden hâsıl olduğu dik
kate alınarak istihsal ve satış maliyetlerini, satış 
fiyatlarına uygun bir seviyeye düşürmek ve 
stokları eritmek çarelerini aramak lâzımdır. 

Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesi : 
Bu müessese, (5) milyon lira sermaye ile ça

lışmış ve 1959 dan 1963 yılına kadar devamlı su
rette istihsalini artırmış ve kâr sağlamıştır. İs
tihsal ve kârları beş sene zarfında şöyle bir seyir 
takibetmiştir : 

İstihsal Kâr 
Yıllar (Torba) (Lira) 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

267 700 
285 854 
313 000 
370 748 
373 857 

1 080 094,19 
1 482 312,06 
2 204 052,00 
2 904 647,00 
3 046 063,74 lira 

kâr temin etmiştir. 
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Memnuniyetle belirtmemiz gerekir ki, hususi 
evsaftaki kükürtlerin ithalini önlemek ve döviz 
tasarrufu sağlamak amaciyle bu evsaftaki kü
kürtlerin istihsali cihetine de gidilmiş ve cüruf
tan da faydalanılmak üzere Bandırma'da bir 
asit fabrikası kurulması kararlaştırılmıştır. 

Elektrik İşletmeleri Müessesesi : 

Müessese, 1962 yılma kadar (100) milyon li
ra, 1962 ve 1963 yıllarında da (250) milyon lira 
sermaye ile faaliyette bulunmuştur. 1959 ve 1963 
yılları zarfındaki faaliyeti esnasında üretim ve 
satışını her sene artırmış ve fakat devamlı su
rette zarar etmiştir. Nitekim müessesenin 1959 
yılı üretimi 1 358 560 736 kilovat saat iken 1963 
yılında 2 349 816 579 kilovat saate yükselmiş; 
satışı 1959 yılında 1 299 542 912 kilovat saat iken 
1963 yılında 2 227 150 570 kilovat saate yük
selmiş ve zararı da 1959 yılında müterakim za
rarları ile birlikte 64 192 257,68 lira iken 1963 
yılında birikmiş zararlariyle birlikte 96 879 052,97 
liraya baliğ olmuştur. 

Elektrik enerjisi üretimindeki bu artışı, kal
kınmamızın hızlanmasını sağlıyacak en önemli 
faktörlerden biri olması dolayısiyle sevinçle kar
şılamaktayız. Ancak istihsalin artmasiyle birlik
te devamlı surette zararların artması da endişe 
vericidir. Bu zararların az - çok önlenebilmesi 
için : 

1. Belediyeler borçlarının tahkimi gayesiyle 
hazırlanan tasarıya, belediyeler borçlarının bir 
an evvel ödenmesini sağlıyacak âmir hüküm kon
masını lüzumlu görmekteyiz. Zira İktisadi Dev
let Teşekküllerinin bir kısım borçlarını konsoli
de etmek maksadiyle yürürlüğe konan 154 sayılı 
Kanun gereğince yapılan tahkim ameliyesinden 
sonra belediyeler için de bu gaye ile kanun tasa
rısı hazırlanmıştır. Borçlarının konsolide edile
ceğini düşünen beledi yeler, teraküm eden ve 
1963 tarihinde (196) milyon liraya baliğ olan 
borçlarını ödememekte İsrar etmektedirler. 

2. Santralların, elektrik enerjisi istihsali 
için sarf ettikleri elektriğin belediye resminden 
muaf tutulmasının kanuni yoldan sağlanması lâ
zımdır. 

3. Elektrik İşletmeleri Müessesesinin DSİ 
Genel Müdürlüğü santrali arından aldığı enerji
nin kilovat saat alış fiyatının ilgili bakanlık
ça incelenmesini temenniye şayan görürüz. 

Bu temennilerimizden mâada şu hususu da 
önemle arz etmek isteriz ki, memleketimizde 
enerji dâvasını tümiyle bir elden yürütecek bir 
teşekkülün kurulmasını lüzumlu ve hattâ zaru
ri görmekteyiz. Zira Etibank, yeraltı servet
lerimizin istihracını ve kıymetlendirilmesin! 
sağlamak amaciyle kurulmuş bir teşekküldür. 
İştigal konusunun önemi ve genişliği, üzerin
de münakaşa edilemiyecek derecede aşikâr bu
lunan bu bankadan, kendi başına azemetli bir 
saha arz eden yurt enerji dâvasının hallini de 
beklemek, iktisadi bir anlayışla telif edilemez. 

Üçköprü Krom İşletmeleri Müessesesi: 
Bu müessesese, 1962 yılında 15 milyon lira 

sermaye ile kurulmuştur. 1962 yılında 36 380 
ton krom istihracetmiş, 3 797 705 lira kâr sağ
lamış ve 1963 yılında da 32 332 ton cevher is
tihsal etmiş ve 1 610 332 lira kâr sağlamıştır. 

İmtiyaz sahaları denize yakın olduğu gibi 
rezervlerin içerisinde de yüksek tenörlü ve 
kaliteli cevher bulunduğundan dünya krom 
konjonktürü müsait gittiği takdirde bu mües
sesenin geleceği çok iyi görünmektedir. 

Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi: 
Bu müessese, kuruluş tarihi olan 24 Şubat 

1962 tarihinden beri 10 milyon lira sermaye 
ile faaliyette bulunmuştur. 

1962 yılında 33 491 ton kolemanit istihsal 
etmiş, 3 734 443 lira kâr sağlamıştır. 1963 yı
lında da 65 000 ton kolemanit istihsal etmiş 
ve 4 546 715,64 lira kâr temin eylemiştir. 

Yaptığımız inceleme sonunda bu müessese 
de 1963 senesi itibariyle işçi yevmiyesinin 11 
lira ve sosyal masrafların da yalnız 2 lira ol
duğu ve bir işçinin günlük maliyetinin 13 lira
yı geçmediği anlaşılmıştır. Şu halde görülü
yor ki, İş Kanununa uygun surette yapılması 
gereken sosyal masraflar yapılmamaktadır. 
Bu sebeple işçi yevmiyelerinin ve maliyetinin 
ayarlanması lâzımdır. 

Küre Bakirli Pirit işletmesi Müessesesi: 
24 Şubat 1962 tarihinden beri Etibankm 

idaresinde bulunan bu müessese 25 milyon li
ra sermaye ile çalışmaktadır. 1962 yılında 
88 773 ton Pirit istihsal etmiş ve 7 823 033 lira 
kâr sağlamıştır. 1963 yılında da 97 090 ton Pi
rit istihsal etmiş ve 5 009 977,89 lira kâr te
min eylemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Etibankm 
iştiraklerine geçiyorum. 
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Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santral
leri T. A. Ş. 

J3u şirket, Etibankm en büyük hissedar 
olduğu teşekküllerden biridir. 19G3 yılı progra
mında 109 823 780 kilovat saatlik enerji satı
lacağı öngörülmüş ise de fiilî durumda bu mik
tarın ancak % 51, 55 i oranında 56 G14 030 ki-
lovatsaatlik enerji satılabilmiştir. Bu satıştan 
1 865 351 lira kâr sağlamış ve diğer gider ve 
gelirlerin muhasebesi sonucunda bu kâr miktarı 
102 050,53 liraya düşmüştür. 

Elektro Metalürji Smayii T. A. Ş. 
Şirketin sermayesi 30 milyon liradır. 19G3 

yılı iş programı işletmenin bir kısım tesisleri
nin tecrübe mahiyetindeki çalışmaları, perso
nelin yetiştirilmesi, tesislerin ahenkli bir su
rette faaliyetlerinin sağlanması ve mamulleri
nin piyasa durumları göz önünde bulunduru
larak hazırlanmıştır. Bu programa nazaran şir
ketin, 

3 900 Ton karpit 
900 » Karabür ferrokrom 

5 8G0 » Siliko ferrokrom ve 
8 000 » da Ferrokrom yapması öngörül

müştü. Lâkin teknolojik arıza ve diğer bâzı se
bepler dolayısiyle üretim programı karpitte 
% 33,37 

Ferrokromda % 58,11 
Siliko ferrokromda % 70,40 oranında nok

san tahakkuk etmiştir. 
Siliko ferrokrom ve ferrokrom imalini nok

san olmasına ferrokrom fırınmdaki teknolojik 
arıza sebebiyet vermiş ve karpit imalinde prog
ramın tahakkuk ettirilmemesi de, ellerinde 
karpit lisansı bulunan tüccar tarafından pi
yasaya ucuz fiyatlı ithal malı karpit arz edil
mesinden ileri gelmiştir. 

Şirketin 1963 yılı faaliyeti 13 950 335,G5 lira 
zararlı neticelenmiştir. Bu zarar sebebiyle öz 
kaynakları 16,1 milyon liraya inen şirketin, 
30 milyon liralık ödenmiş sermayesinin, işin 
vüsati göz önünde tutularak artırılması icabet-
mektedir. 

Eti Yapı Limited Şirketi: 
Eti Yapı Limited Şirketi sermayesinin 

% 99,9 u Etibanka aittir. % 50 si ödenmiş bu
lunan 30 milyon lira sermaye ile 1957 yılında 
faaliyete geçmiş ve sermayesinin mütebaki kıs
mı 1959 yılında ödenmiştir. 1963 yılı bilanço

su 37 117 908,29 lira zararla kapanmış ve or
taklar umumi heyetinin 27 Aralık 1963 tari
hinde yaptığı fevkalâde toplantıda 1 Ocak 1964 
tarihinden itibaren fesih ve tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

Şirketin büyük ölçüde zarara duçar olması
nın sebeplerini şu suretle özetliyebiliriz: 

1. Şirketin sevk ve idaresi, fiilî tasfiyenin 
başladığı tarihe kadar kifayetsiz ellerde kal
mıştır. 

2. Programsız ve kontrolsuz çalışılmıştır. 
3. Taahhüt edilen işlerin, tahmin plânın

dan çok geç bitirilmesi dolayısiyle bütün mas
raf nevilerinde büyük artışlar olmuştur. 

4. Milyonlarca liralık usulsüz, lüzumsuz ve 
pahalı mubayaalar yapılmıştır. Bu meyanda ya
pılan bâzı satışlar ve diğer muameleler dola
yısiyle de şirket büyük ölçüde zarar görmüş
tür. 

5. Barem mevzuatına aykırı mukavelelerle 
istihdam edilen personele ayda G 500 liraya 
varan çok yüksek ücret ödemelerinde bulunul
muştur. 

6. Personel tâyinlerinde objektif ve âdil 
esaslara riayet edilmemiştir. 

7. Hukuk müşavirliğince istihdam edilen 
iki avukat, işçi ilâve tediyeleri konusunda kay
bı şüphesiz dâvalara sebebiyet vererek şirke
ti büyük zararlara sokmuştur. 

8. Keyfi arzularla kurulmuş ve idare edil
miş olan (Sudi dağ dereler - Eti Yapı) husu
si ortaklığı ve (Eti Köprüdağ İnşaat ve Tica
ret Şirketi) milyonlarca lira zarara sebebiyet 
vermiştir. Bu zararın yekûnu 17 137 617 lira
ya baliğ olmuştur. 

9. Sermayesinin % 99,9 una sahibolması 
dolayısiyle yönetim kuruluna hâkim olan Eti
bankm Yüksek Denetleme Kurulunun temenni 
ve ikazları gereğince, şirketin faaliyetini ya
kından takibetmesi ve lüzumlu radikal tedbir
leri zamanında alması gerekirken, palyatif ted
birler cümlesinden olarak, Haziran 19G1 tari
hinden itibaren tedrici ve 1 Ocak 1964 tari
hinden itibaren de kanuni tasfiyeye zorlanma
sı şirketin zararlarının artmasında çok mü
him rol oynamıştır. Şirketi zarara sokan eski 
idareciler hakkında hukukî kovuşturma yapıl
ması lâzımdır. Bu icabın yerine getirilmesi 
mütaakıp idarecilerin görevleri arasında bu-
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lunduğundan eğer zaman aşımına uğratılmış
sa buna sebebolan mütaakıp idareciler hak
kında da kovuşturma yapılması gereklidir. 

Etibank (Teşekkül merkezi) : 
Muhterem arkadaşlarım; Etibank müessesele

rinin ve iştiraklerinin durumlarını ve bunlar üze
rindeki temennilerimizi bu suretle izah ettikten 
sonra, teşekkül merkezinin 1959 dan 1963 yılları
na kadar olan muameleleri üzerindeki görüş ve 
temennilerimizi de C. H. P. Grupu olarak kısaca 
arz edeceğim. 

Etibankm nominal sermayesi (500) milyon 
liradır ve müesseselerinin finansmanı görevini ifa 
etmektedir. Genel sermayesi ise 1961, 1962 ve 
1963 senelerinde şöyle görülmektedir: 

Lira 

1961 de genel sermaye 1 652 000 000 
Öz kaynaklar 665 000 000 
Yabancı kaynaklar 997 000 000 
Yabancı kaynaklara ödenen faiz 40 000 000 

- 1962 de genel sermaye 1 668 000 000 
Öz kaynaklar 689 000 000 
Yabancı kaynaklar 979 000 000 
Yabancı kaynaklara ödenen faiz 54 000 000 
1963 te genel sermaye 1 886 000 000 
Öz kaynaklar 736 400 000 
Yabancı kaynaklar 1 149 600 000 
Yabancı kaynaklara ödenen faiz 49 000 000 
1963 yılındaki genel sermayenin (1) milyar 

(600) milyon lirası bağlı değerlere ve (825,8) 
milyon lirası da döner değerlere bağlanmış du
rumdadır. 

Etibankm 2805 sayılı Teşkilât Kanunundaki 
tahdidi hüküm kaldırılmış olduğundan kurulan 
bankacılık teşkilâtı 1963 yılında 7 nci yılını dol
durmuş bulunmaktadır. 

1957 yılında 2 Şube ile faaliyete geçen teş
kilât 1963 yılında 15 şube ile faaliyette bulun
muştur. 

Bankacılık teşkilâtının faaliyete geçtiği 1957 
yılındaki ortalama mevduat tutarı (30,3) milyon 
lira iken 1963 yılında bu miktar (145,8) milyon 
liraya çıkmış ve plasman ortalaması da (17,2) 
milyon liradan (90,3) milyon liraya yükselmiş
tir. Bu, sıra ile % 381,7 ve % 425,6 oranında 
bir artış ifade etmektedir. 
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Genel mevduattaki fazlalık özellikle tasarruf 
mevduatmdaki artıştan ileri gelmiştir. Ancak, 
genel plasmanların, mevduat hacmini. % 4,7 ora
nında aşmış olması riski artırdığından, kredi 
limitlerinin belirli oranda azaltılmasını lüzumlu 
ve tavsiyeye şayan görmekteyiz. Bu arada şube 
kredi limitlerinin hiçbir suretle aşılmaması ve 
açılan kredilerin, riski dağıtmak, kredi donması
nı önlemek ve devir süratini artırmak bakımın
dan, büyük meblâğlardan ziyade küçük kredi ha
cimlerine inhisar ettirilmesi ve plasmanların borç
lu cari hesap yolundan ziyade iskonto ve iştira 
kredilerine yöneltilmesi yerinde bir tedbir ola
rak mütalâa edilmektedir. Nitekim ayrı ticaret 
unvanlariyle çalışan ve aslında 33111 şahsa aidol-
dukları bilinen dört büyük firmaya verilmiş olup 
genel plasman hacminin % 21 ini teşkil eden ve 
(7,5) milyon raddesindeki mühim bir kısmının 
karşılıksız ve yine mühim bir kısmının da yeteri 
kadar karşılığı olmıyan 26,5 mityon liralık kre
di, bu firmaların ödeme güçlerini kayibetmeleri 
dolayısiyle donmuş kredi durumuna düşmüş ve 
banka büyük bir rizko ile karşı karşıya kalmış
tır. Bu sebeple biz, plasmanları ve şube adedini 
artırmaktan ziyade mevcut şubelerine ayrılmış 
plasmanlarını tahdidetmesini ve kısmen ana mev-
zularla ilgili sahalara kaydırmasını tavsiyeye de
ğer görmekteyiz. 

Etibank müesseseleri tarafından istihsal edi
len ürünlerden kükürt, kurşun ve çinkonun ta
mamı ve bakır, krom ve pritin bir kısmı yurt 
içinde istihlâk edilmekte; kolemanit ve civanın 
da tamamı yurt dışına sevk edilmektedir. 

Şark Kromları İşletmesi Müessesesinin duru
munu izah ettiğim esnada arz ettiğim gibi, Bir
leşik Amerika Çelik Sanayiindeki durgunluk ve 
1961 ve 1962 dünya piyasasına Ruslar tarafın
dan çok düşük fij^atla bol mikıbarda krom cevheri 
arz edilmiş olduğundan krom satışları 1962 ve 
1963 yıllarında asgari hadde düşmüş ve stokla
rımız artmış ise de 1964 ten itibaren bir canlılık 
ve hareket emaresi görülmeye başlanmıştır. 

1963 senesinde 10 044 ton bakır ihracedilmij 
ve 14 457 ton bakır da memleket içinde satıl
mıştır. 

Aynı sene zarfında yurt dışına 85 395 ton ba
kirli pirit ihracedilmiş ve 11 695 ton bakirli pi
rit de memleket içinde satılmıştır. 

11 — 
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Yine aynı sene içinde : 
42 000 tonu İsviçre'ye 

.6 000 tonu Türk Buraks Şirketine 
500 tonu Doğu Almanya'ya 
100 tonu Japonya'ya 
'20 tonu da Birleşik Amerika'ya 

olmak üzere 

cem'an : 48 620 tonluk kolemanit satışı için 
mukavele yapılmış ve yurt dışına 41 126 ton ko
lemanit ihraç e dilm işti r. 

Ayrıca 870 şişesi Birleşik Amerika'ya olmak 
üzere 1 305 şişe de civa ilhracedilmiştir. Beher 
şişe 34,5 kg. ihtiva etmektedir. 

Etibankm kalkınma plânı ile ilgili 1963 yatı
rım programı 242 milyon lira olup, aynı yıl zar
fında 210,4 milyon lira sarfiyat yapmıştır. Yatı
rım talhakkuk nispeti 1963 yılında % 87 dir. 

Etibank teşekkül merkezince hazırlanan füz-
yon bilançoları, topluluğa dahil olup da hükmi 
şahsiyetleri bulunmayan ünitelerin, mükerre'.'-
liği önlemek üzere kompansasyona talbi tutul
muş hesaplarını ve müesseselerden alman kât' 
hisseleriyle, zararlı müesseselerden ihtiyatı ol-
mıyanlar için ayrılan karşılık hesaplarını ihtiva 
ederler. 

Teşekkülün 1959 füzyon bilançosu 
57 002 412,77 lira ve 1963 yılı füzyon bilançosu 
ise 77 232 799,29 lira kârla kapanmıştır. 

Teşekkülün konsolide bilançosu, füzyon bi
lançosu ile müesseseleri bilançolarının toplamı
nı ihtiva etmektedir. 

Etibankm 1959 yılındaki konsolide bilançosu 
93 990 427,63 lira ve 1963 yılı konsolide bilan
çosu ise 97 075 091,83 lira kâr göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtıma son 
vermeden evvel temenni!erimizi de birkaç nok
tada özetlememe müsaade buyurmanızı rica ede
rim. 

1. İktisadi Devlet Teşebbüsleri bugünkü üc
ret sistemi ile kalifiye ve uzman personel bul
makta zorluk çekmektedir. Zira 7244 sayılı Ka
nun ücretleri 1 250 lirada dondurmuştur. Terfih 
ümidi kalmayan memurdan istenilen verim elde 
edilememektedir. Bu müşkülün giderilmesi için 
7244 sayılı Kanunun Hükümetçe el alınarak ye
niden incelemeye tâbi tutulması; 

2. 1958 yılında çıkarılan teknik personele 
ait ve yevmiye ile istihdamı uygun gören 
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4/10195 sayılı kararname bugünkü ihtiyaca ce
vap vermekten çok uzaktır. Zira muvakkat işler 
için istihdama cevaz veren mezkûr kararnameye 
göre teşekküllerde daimî işlerde de teknik ele
man kullanılmaktadır ve esasen kullanılmak 
mecburiyeti de vardır. 

3. İhraç, limanlarında, alıcıların da kabul 
edebilecekleri bir tartı sisteminin kurulması; 

4. Pilot ve mahrumiyet bölgelerinde tatbik 
edilen ücret sisteminin maden iş yerlerinde ça
lışan doktorlara da tatbikinin Sağlık Bakanlı
ğınca sağlanması; 

5. İşletme lojmanlarının, amortisman pay
ları ve bakım masrafları karşılığı ile tahsisi 
rejimine ta'bi tutulmasının temini; 

6. Murgul Bakır İşletmesinde tesis edilmiş 
bulunan Sülfürik Asid P'abrikasınm, kuruluş ga
yesinin tahakkuku için bir an evvel normal fa
aliyete geçirilmesi; 

7. Yatırım programında yer almış bulunan 
Ergani Bakır İşletmesi tevsi işletmesinin bir an 
önce ele alınması; 

8. Dış pazarlarda maden cevheri satışlarmda-
ki rekabeti karşı!ıyabilmek için fiyat temevvüç-
leri nazara alınarak zaruri hallerde DDY İda
resince tarifelerde indirim yapılması; 

9. Şark Kromları İşletmesi Müessesesinin 
1961 yılı sonu itibariyle umumi rezerv hesapla
rında % 70 civarında bir azalma ve 1963 yılı so
nu itibariyle de% 75 nisbetinde bir artış görül
mesi dikkati çekmiş olduğundan rezerv hesapla
rının sıhhati üzerinde önemle durulması; 

10. DSİ Genel Müdürlüğü santrallerinde 
Etibank Elektrik İşletmeleri Müessesesinin aldığı 
enerjinin kilovat saat fiyatının ilgili Bakan
lıkça incelenmesi; 

11. Santrallerin, elektrik enerjisi istihsali 
için sarf ettiği elektriğin belediye İstihlâk Res
minden muaf tutulmasının kanun yoliyle temini; 

12. Teşekküllerin, bağlı bulundukları Bakan
lıklar adına kendi varlıklarından harcamalar yap
malarının önlenmesi ve nihayet, 

Yüksek Denetleme Kurulunca devamlı surette 
ve işyerlerinde murakabe görevinin yapılması te
mennilerimizin başlıcalarmı teşkil etmektedir. 

C. II. P. Grupu olarak Komisyon raporuna 
iştirak ediyoruz. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış-
lar) 

12 — 
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BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Cemal I 
Külahlı. Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL KÜLÂHLI 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
r i ; Etibank ve bağlı müesseseleri hakkında 
A. P. Grupu adına T. B. M. M. Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Kanma Komisyonu denetim rapo- I 
runun müzakeresi dolayısiyle görüş ve temen
nilerimizi arzedeceğim. 

Etibankm sermaye durumu kuruluşundan 
'bu zamana şu seyri takibetmektedir : 

Etibank 1935 yılında 20 milyon lira sermaye 
ile kurulmuş, 

1942 yılında 100 milyon liraya, 
1946 yılında 150 milyon liraya ve 
1953 yılında sermayesi 500 milyon liraya çı

karılmıştır. 
1961 yılında sermayesinin tamamı ödenmiş

tir. 
1962 yılından itibaren, sermayesi tamamlan

mış olduğundan husule gelen kârlar Hazineye 
intikal etmektedir. 

1962 kârından 20 402 000 lira, 
1963 kârından 33 323 000 lira Hazineye öden

miştir. 

Etibank topluluğunun konsolide kârları : 
1959 da 93 990 427,69 lira, 
1960 ta 121 913 547,40 lira, 
1961 de 85 730 538,24 lira, 
1962 de 68 024 097,94 lira, 
1963 te 97 075 091,83 liradır. 

% 1964 yılı için bu' kâr 252 647 355,19 liraya 
ıbaliğ olmuş bulunmaktadır. 

1955 - 1965 yılları arasında 10 yıllık bir dev
re için Etibankm toplam kâr ı : 823 687 211,27 Tl. 
bürüt kârdır. Bu kârdan Kurumlar Vergisi' 
için 299 646 945,68 Tl. ödenmiş bulunmaktadır. 
On senelik bir zaman periyodu nazara alına
rak vasati hesaplanırsa yılda 30 milyon lira 
Kurumlar Vergisi ödemiştir. Ayrıca Bankanın 
yıllık istihsal ve Banka Muamele vergileri do
layısiyle takriben 35 000 000 lira Hazineye bir 
vergi ödemesi bahis konusudur. Bu itibarla 
son on yıllık bir faaliyet içinde Banka vasati 
olarak Hazineye 65 milyon lira vergi ödemiş bu
lunmaktadır. 

1964 yılı için : 
Bankanın kaynakları : 
1 736 milyon lira .öz, 
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1 150 milyon lira yazancı olmak üzere 

1 886 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
Yabancı kaynaklar için Banka 49,7 milyon 

lira faiz ödemiştir. 
Etibank Merkez Teşkilâtından ayrı olarak 

kanunun kendisine vermiş olduğu sahalarda 
müesseseler halinde faaliyet göstermektedir. 
Bu müesseseler : 

Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi; serma
yesi 15 milyon lira, 

Murgul Bakır işletmesi Müessesesi sermaye
si 60 milyon lira, 

Şark Kromları işletmesi; sermayesi 5 mil
yon lira, 

Keçiborlu Kükürtleri işletmesi; sermayesi 
5 milyon lira, 

Elektrik işletmeleri Müessesesi; sermayesi 
250 milyon lira, 

Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi; ser
mayesi 25 'milyon lira, 

Üçköprü Krom işletmesi Müessesesi; serma
yesi 15 milyon lira, 

Emet Kolemenit işletmesi Müessesesi; ser
mayesi 10 milyon liradır. 

Etibanka bağlı 8 müessesenin yekûn sermayesi 
385 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu müesse
seler 3460 sayılı Kanuna göre kurulmuştur ve bu 
385 milyon lira sermayenin yalnız 11 milyonluk 
bir kısmı henüz ödenmemiş bulunmaktadır. 

Etibank bu müesseselerden ayrı olarak yine 
Kuruluş Kanununun verdiği yetkiye istinaden 
muhtelif şirketlere ve müesseselere de sermaye ba
kımından iştiraklerde bulunmuştur. Meselâ; altı 
teşebbüste malî iştiraki vardır, 937 500 lira tut
maktadır. Küçük bir meblâğ olduğu için isim
lerini zikretmiyorum. 

Ayrıca ticari iştirakleri; Deniz Nakliyatı Türk 
Anonim Şirketine 250 bin lira, Maden Hurda
cılığı Türk Anonim Şirketine 1 milyon lira, Ma
deni İnşaat İşleri Türk Anonim Şirketine 750 bin 
lira, Basın İlân Kurumuna 50 bin lira, Eti Yapı 
Limited Şirketine 24 milyon 983 bin lira, Sanayi 
Nakliyatı Türk Anonim Şirketine 250 bin lira ol
mak üzere, Bankanın ticari iştirakleri yekûnu 
27 283 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Buna ilâveten banka bir kısım sınai müesse
selerle de iştirak halindedir. Ezcümle : Azot 
Sanayiine 31 500 bin lira, Türkiye Petrolleri 
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Anonim Ortaklığına 16 milyon 665 bin lira. Ke
pez ve Antalya Havalesi Elektrik Santralleri 
Türk Anonim Şirketine 25 658 250 lira, Suni 
Tahta Sanayii Türk Anonim Şirketine 1 milyon 
600 bin lira, Şahmaniz Linyit Kömürü İşletme
si Anonim Şirketine 200 bin lira, Kauçuk Sa
nayii Türk Anonim Şirketine 1 milyon 200 bin 
lira, Elektrik Teçhizatı İmalâtı Türk Anonim 
Şirketine 1 milyon 728 bin lira, Kömür İşletme
leri Anonim Şirketine 1 milyon lira, Elektromc-
talürji Sanayii Anonim Şirketine 16 milyon 
500 bin lira, Çanakkale Kcramik Türk Anonim 
Şirketine 3 milyon lira, Çukurova Elektrik Ano
nim Ortaklığına 41 milyon 184 bin lira, Türk 
Kablo Sanayii Anonim Şirketine 1 milyon 250 bin 
lira olmak üzere sınai iştiraklari yekûnu bu su
retle 141 milyon 485 bin 250 liraya baliğ olmak
tadır ve dolayısiyle Etibankm malî iştirakleri, ti
cari iştirakleri ve sınai iştiraklerinin yekûnu 
169 milyon 705 bin 750 liraya baliğ olmaktadır. 

Bankacılık faaliyetine Etibank 1956 da iki 
şube ile başlamış olup, 1963 te 15 şubeye sa-
hibolmuş ve bu şube adedi gittikçe artmakta
dır, 1963 yılındaki mevduatı 145 milyon 800 
bin liraya baliğ olmuştur. 

Beş Yıllık Plânda Etibanka 1 milyar 386 
milyon 936 bin liralık bir yatırım görevi ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Etibank'm yatırımlara 1963 yılında kendi 
yarattığı kaynaklardan, iştiraki 115 rr/lyon 
238 bin liradır. 1964 yılında Etibankm kendi 
yarattığı kaynakladan yatırımlara ayırdığı 
pay 146 milyon liradır. Etibankm 1963 yılı 
yatırımı 207 milyon 230 bin liradır. 1964 
yılı yatırımı 317 milyon 700 bin loradır. Yani 
317 milyon 700 bin lira olarak 1964 yılı 
programına alınmıştır, bunun 146 milyon 
lirası , biraz evvel arz ettiğim gibi, kendi 
yaratmış olduğu kaynaklardan karşılanmış 
veya karşılanması programlanmış, 105 milyon 
lirası finansman olarak düşünülmüş ve prog
ramlanmış, 66 milyon 700 bin lirası da kredi 
olarak düşünülmüştür. 

Kalkınma plânının 1963 deki programı
na göre tahakkuk nisbeti % 87 olarak realize 
edilmiştir. 

Mukayese etmek bakımından, 1964 yılı ra
kamları da şu şekildedir": 1964 programı ile 
459 milyon lira fizikî ve 306 milyon liralık 

nakdi bir yatırım programlanmış olup, ta
hakkuk nisbeti nakdi nisbetler üzerinden 
% 76,8 dir. Yani 1963 yılma nazaran biraz 
azalma vardır. Bu vasati rakamı sektörler iti
bariyle ifade edecek olursak, 1964 yılında 
bankanın maden sektöründe yatırımı ta
hakkuku nisbeti % 69,6, KJmya sek
töründe % 20, Demir - Çelik ve Meta
lürji Sektöründe •% 2, 7, enerji sektöründe 
°/o 92,6 dır. Vasati olarak 1964 yılı yatırım 
'tahakkuk niabeti nakdî nisbetler ve değerler 
üzerinden % 76,8 dir. 

Sayın milletvekilleri; şimdi Etibankm bağlı 
müesseseleri hakkında biraz bilgi verece
ğim. Murgul Bakır İşletmesi 1962 den itiba
ren 20 milyon liradan sermayesi 60 milyon 
liraya çıkarılmıştır. 1963 te bakır istihsali 
9 bin 275 ton, kâr 8 437 265 liradır. 1963 
yılında bakır satışı 11 399 tondur. Mur
gul'da, benden önce C. II. P. Grupu adına 
konuşan arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
baca gazlarının civar halka yapmış olduğu 
bir zarar vardır. Bunun için müessese iki, 
üç milyon lira bir tazminat ödemektedir, her 
yıl. Bunu önlemek ioin 1963 yılında bir sül
fürik asit fabrikasının kurulması plânlan
mıştır. Fabrika 1956 yılında ikmal cd'lmiştir 
ve Gübr'e Fabrikaları Türk Anonim Ortaklığına 
fabrikanın istihsal edeceği asitin satılması 
için,Fob Hopa fiyatiylo satılması için adı ge
çen anonim ortaklıkla mukavele yapılmıştır. 
Fakat, bu addıi nakledecek tanker'n 1962 
ncaesino kadar temin edilememesi dolayısiyle, 
fabrika, kuruluş yılı olan 1956 yılından 1962 
yılma kadar muattal bir durumda kalmıştır. 
1962 yılında Denizcilik Bankasının Sivas Tan
keri asit tankeri haline getirilmiş ve d'ola-
yıalyle ancak yapılmış olan milyonlarca lira
lık bir yatırım, kuruluşundan altı sene sonra 
değerlendirilmeyi başlanmıştır. Bu gibi du
rumların, bilhassa ticari gaye ile hareketleri 
esas olan İktisadi Devlet Teşekküllerinde olma
ması iktiza eder kanısındayım. 

1963 te bu asit fabrikası 19 737 ton, 1964 
te 17 528 ton asiti gübre fabrikalarımıza sat
mış bulunmaktadır. 

Murgul Bakır İşletmesinin 1959 yılı ile 
1963 yılları arasındaki bakır istihsal duru
mu şöyledir : - Rakamları yuvarlak olarak arz 
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edeceğim - 1959 da 8 000 ton, 1960 ta 8 600 
ton, 1961 de 3 600 ton, 1962 de 9 175 ton, 
1%3 de 9 275 ton ve 1964 te bu miktar, yaptı
ğımız incelemeye göre 7 800 tona inmiş bulun
maktadır. 

Bakır satışları; 1959 da 3 719 ton, 1960 da 
12 375 ton, 1961 de 3 531 ton, 1962 de 8 529 ton, 
1963 te 11 000 ton ve 1964 jle keza burada is
tihsalde bir düşüş görüyoruz, 6 261 tona düş
müş bulunmaktadır. Müessese 1959 yılında 6 
milyon lira zarar etmiştir. Bu zarar umumi mas
rafların fazla oluşu ve müessesenin 1959 yılında 
bakırlarını satamayışı dolayısiyledir. 1960 yı
lında 23 milyon lira kâra geçmiştir. Satışlar
da bariz bir artış görülüyor. Yani, 1959 un, is
tihsali dolayısiyle, 1959 da birikmiş olan stok, 
1960 yılında 1960 yılının istihsali ile beraber 
satılmış ve bu suretle kâr nissbeti altı milyon 
lira zarar iken 23 milyon lira kâra çıkmıştır. 
1961 de kân 2,5 milyon lira, 1962 de 11 800 000 
lira, 1963 de 8 400 000 lira ve müessesenin 1964 
kârı 7 266 000 lira. İstihsal düşük olduğu hal
de kârda bir düşme görülmemektedir. Bu da 
bakır fiyatlarının bu senelerdeki yükselişi do
layısiyledir. 1963 yılında müessesede vasati işçi 
ücreti 14 lira iken, ki işçi başına sosyal yar
dım 15 lirayı bulmakta, do'layısiyle vasati işçi 
yevmiyesi günlük 29 liradır. 1964 yılında işçi 
ücretleri vasatisi 29 liradan 33.23 kuruşa yük
selmiş bulunmaktadır. 

Ergani Bakır İşletmesi, 15 milyon İka ser
maye ile faaliyet göstermektedir. 1963 te 
15 517 ton istihsali vardır ve kârı takriben 41 
milyon liradır. Müessese 'bilançosunda bu kâr 
takriben 32 milyon lira olarak görüldüğü hal
de, Yüksek Denetleme Kurulunun yapmış ol
duğu açıklama ve tavsiyeye göre bu rakam de
ğişmiş bulunmaktadır. Bu noktaya ileride tek
rar döneceğim. Çünkü, diğer bâzı müesseseler 
için de Bankanın göstermiş olduğu kâr miktarı 
ile Yüksek Denetleme Kurulunun ifadesi başka 
başka rakamlar şeklinde belirmektedir. 

Baniden önce konuşan arkadaşım tekrar et
tiğim için rakamları, yalnız son yıllar itibariyle 
tekrar edeceğim. Müessesenin bakır istihsali 
normal olarak meselâ 1959 da 17 bin ton, 1963 
te 15 bin ton, 1964 te 18 bin ton.. Aşağı - yuka
rı muntazam bir seviye takibetmektedir. İstih
sal senelik vasati olarak normal .bir hızla de

vam etmektedir. Satış da aynı şekilde 18 000 
ton ilâ 16 bin ton arasında değişmektedir; 1959 
ile 1964 yılları arasında. Müessese 1959 da 59 
milyon lira, 1960 da 81 milyon lira, 1961 de 72 
milyon lira, 1962 de 54 milyon lira, 1963 te 41 
milyon lira, 1964 te 95 milyon lira kâr etmiş 
bulunmaktadır. Burada işçi ücretleri vasatisi 
1963 yılında yani, bir işçinin müesseseye mali
yeti 1963 yılında 26 lira, 1964 yılında 30 lira, 
78 kuruştur. Yaptığımız incelemeye göre, 1964 
teki bu farklar, ki, takriben daha önce Murgul 
Bakır İşletmesi münasebetiyle de arz ettiğim 
gibi, bu takriben 4 liralık zam 1964 te yapıl
mış olan toplu sözleşmeden ileri gelmektedir. 
Yalnız şu husus nazarı dikkati çekmektedir; 
Murgul ve Ergani Bakır İşletmeleri, ki bun
lar aynı mevzu ile meşgul olan müesseselerdir, 
böyle olduğu halde Murgul Bakır İşletmesinde 
vasati işçi ücreti meselâ, 1964 te 33 l:<ra 23 ku
ruştur, Ergani'de vasati işçi yevmiyesi 30 lira 
78 kuruştur. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı, bir dakika. Ya
zılı konuşuyorsunuz, 20 dakikayı geçtiniz. 
Yüce Heyetin oyunu istihsal etmem lâzım, ko
nuşmanızın devamı için. 

Sayın Külâhlı Grup Adına konuşmasını 
yapmaktadır. 20 dakikayı geçmiştir. Konuşma
sının devamı hususunu Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun. 
A P. GRUPU ADINA CEMAL KÜLÂHLI 

(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Diğer müesseselerde de bu ücret durumları 
arasında faklılıklar görülmektedir. Bundan 
böyle toplu sözleşmelerde bu hususa dikkat 
edilmesi icabeder, kanaatindeyiz. Türkiye'de 
aynı mevzuda meşgul olan bir işçinin Diyarba
kır ile Murgul'da günde dört lira farklı bir üc
ret alması izahı güç bir meseledir. Bu hususa 
müessesenin bundan böyle dikkat etmesi, ka
naatimizce uygun olur. 

1964 yılında satılan bakırın 11 988 tonn dıg 
satış olup, bundan 73 milyon 19 901 liralık bir 
hasılat sağlanmıştır. Dışarıya satılan bakır
lardan elde edilip yurda getirilen 233 kilogram 
altın ki, takriben üç milyon lira tutmaktadır, 
1 791 kilo'gram gümüş, dışarıdan getirilip iç pi
yasada değerlendirilmiştir, Yalnız müessesenin 
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iç piyasaya satmış olduğu bilister bakırdaki al
tın ve gümüş miktarı maalesef ziyan olmak
tadır. Ümidedcriz ki, önümüzdeki senelerde 
bu husus da değerlendirilir. 

Şark Kromları İşletmesi : 

Sermayesi 5 milyon lira olan Şark Kromları 
İşletmesinin 1959 yılı istihsali 109 bin ton, sa
tışı 143 bin ton, kâr 19 milyon lira. 1960 yılı 
istihsali 153 bin ton, satışı 119 bin ton, kâr 21 
milyon lira. 1961 yılı istihsali 132 bin ton, sa
tış 153 bin ton, kâr 20 milyon lira. 1962 yılı 
istihsali 132 bin ton, satış 88 bin ton, kâr 
4 milyon lira. Müessese 1963 yılında 77 000 
ton istihsal etmiş, 51 bin ton satışta bulunmuş 
ve 4 milyon lira zarar etmiş bulunmaktadır. 
yaptığımız incelemeye göre 1964 yılında mües
sese 139 000 ton istihsal etmiş, 108 bin ton sat
mış, zarar nisbeti geçen sene 4 milyon lira idi, 
1964 yılında 2 695 100 liraya inmiş bulunmak
tadır. Burada 1963 yılında bir işçinin mües
seseye maliyeti günde 31 lira, 1964 yılında gün
de 32 lira 77 kuruştur. 

Üçköprü İşletmesinde 1963 yılı istihsali 
32 000 ton, satış 30 000 ton, kâr 1 610 bin lira. 
1964 yılında istihsal, geçen yıla nazaran takri
ben yüzde yüzün üzerinde bir artış göısıtermek-
tedir, 76 bin ton istihsal, satış 54 bin ton, kâr 
2 milyon lira. Bu iki müessesede de yani, Şarık 
Kromları İşletmesi ile, Üçköprü Krom İşletme
sinde de işçi ücretleri arasında büyük farklar 
görünmektedir. Meselâ 1963 yılında Şark: Kroun-
ları İşletmesinde bir işçinin müesseseye maliyeti 
31 lira olduğu halde, Üçköprü'de 19 liradır. 
1964 yılında bu miktar, yani bir işçinin mües
seseye maliyeti Şark Kromlarında 32 lira ve Üç
köprü Krom İşletmesinde 24 liradır. Halbuki 
bunun tamamen aksi olması icalbetm ektedir. 
Çünkü Şark Kromları işletmesi zarar eden bir 
müessesedir ve burada işçi ücretleri daha yük
sektir. Üçköprü Krom İşletmesi kâr eden bir 
müessesedir, burada işçi ücretleri daha düşük
tür. Mütaakıp toplu sözleşmelerde bu aradaki 
farkın izale edilmesi yoluna gidilmesi uygun 
lolacaktır kanısındayız. Müessese işçi ücretleri 
politikasını kendisine bağlı müesseselerde aşağı 
yukarı büyük farklar arz etmiyecek şekilde mü-
taakıp toplu sözleşmelerde ayarlamak zorunda
dır. 

1 Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 1963 yılımda 
19 430 ton istihsalde, 1964 yılında 22 200 ton 

I istihsaildc bulunmuş ve kârlı olarak çalışmakta 
I olan bir müessesedir. Burada da işçi ücretleri, 

1903 yılında vasati 24 lira iken, 1964 te yapılan 
bir toplu sözleşme ile 4 lira kadar bir zam ya-

I pılmış olduğu görülmektedir. 
I Ayrıca müessese 5 Yıllık Plânda 15 milyon 
I 803 bin liralık bir yatırım yapmakla görevlen-

dirilımiş, 1963 yılında 4 793 000 lira olarak yap-
I ması lâzımgelen yatınınım ancak % 52 slini ta-
I hakkuik ettirebilmiştir. Bu gecikmenin de dışar-
I dan gelecek olan malzemenin ithalindeki güç

lükten ve gecikmeden ileri geldiği ifade edil
mektedir. 

Emet Kolemanit İşletmesi, 1963 yılında 10 
milyon lirayla faaliyette bulunmuş. 1963 yılın-

I da 65 bin ton klomanit istihsal etmiş, bunun 
43 bin tonunu satmış ve 4 546 715 lira kâr sağ
lamıştır. 1964 yılında 57 bin ton istihsal etmiş, 
bunun 56 bin tonunu satmış, 3 338 963 lira 
kâr sağlamıştır. 

Burada, benden önce O. H. P. Grupu adına 
I konuşan muhterem arkadaşını ifade ettiler; va

sati işçi yevmiyesi 11 lira, buna müessesenin 
sosyal masraflar dolayısiyle yaptığı ilâve iki 
lira olup günlük işçi maliyeti' 13 liradır. Daha 

I evvel rakamları vermiş idim. Hemen hemen 
bundan evvel saymış olduğum 4 - 5 müessesede 

I vasati işçi ücretleri 20 liranın üzerinde olduğu 
halde, 1963 yıllında bu müessesede 13 lira gibi 

I bir işıçii yevmiyesine tesadüf edilmektedir. Yal
nız 1963 yıllında bu miktar 21,98 kuruşa çıkmış 
bulunmakta ve dolayısiyle bu farklılık da işçi 
lehine giderilmiş bulunmaktadır. 

Küre Bakirli Prit İşletmesi 25 milyon lira 
ile 1963 te faaliyette bulunmuş olup, 1963 te 
97 000 ton bakirli prit istihsal etmiş ve bunun 
tamamını satmış ölüp 5 milyon lira kâr sağla
mıştır. 

1964 yılı istihsali 1963 yılına nazaran olduk
ça bir artış göstermiş olup 121 000 tondur ve 
bunun 114 000 tonunu satmıştır. 

Müessesenin 1964 yılı kârı 24 milyon liradır. 
I 1963 yılında vasati işçi yevmiyesi, müesseseye 

işçi maliyeti yevmiyesi 23 lira, 1964 yılında 27 
I lira 49 kuruştur. 

Simidi, Elektrik İşletmeleri Müessesesine ge
çiyorum: Etibank Türkiye'nin enerji dâvasına bü-

I yük hizmetleriyle katılmış bir müessesemizdir. 
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Yalnız Türkiye'de elektrik istihsali ve istihlâki, 
maalesef, diğer meımleke'tilere nazaran çok dü
şüktür. Birkaç gün evvel konuşan bir arkada
şım medeniyetin ölçüsü olarak çelik istihlâkini 
göstermiş idi. Çelik istihlâki yanında elektrik 
istihlâki de medeniyetin ölçüsü olarak ifade edil
mektedir. Bununla ilgili olarak komşu memle
ketlerden bâzı rakamlar vermek isterim. Türki
ye'mizde elektrik istihsali nüfus başına 1963 yı
lında 131 kilovat saat, 1964 yılında 130 kilovat 
saattir. Bu miktar komşu Yunanistan'da 310 ki
lovat saattir. 1963 yılı itibariyle; 19G4 yılı iti
bariyle 383 kilovat saattir. Demirperde gerisi 
memleketlerden, meselâ Bulgaristan'da 1963 yı
lında nüfus basma istihsal 857 kilovat saat, 1964 
yılında 923 kilovat saattir. Yugoslavya'da 1963 
yılında 693 kilovat saat, 1964 yılında 766 kilo
vat saattir. 

İtalya'da; 1963 yılında 1 348 kilovat saat, 
1964 yılında 1 590 kilovat saat. Yani .İtalya'nın 
istihsali Türkiye'ninkine nazaran 10 misli fazla 
bulunmaktadır. 

Etibank Türkiye'deki yekûn istihsalin 1963 
yılı itibariyle c/c 39,5 mı istihsal (itmektedir ve 
Etibank yine 1963 yılı itibariyle Türkiye'de ku
rulmuş olan santral gücünün % 24,9 na sahip 
bulunmaktadır. Etibankm elektrik istihlâk, is
tihsal, tevzi ve satış işlerini Elektrik İşletmeleri 
Müessesesi yapmaktadır. 1962 yılma kadar 100 
milyon lira sermaye ile faaliyette bulunmuş 
olan müessese, 1962 yılında 252 milyon lira ile 
faaliyete başlamış, 1959 yılında 1 milyar 358 
milyon kilovat saat elektrik istihsal etmiştir. 
1963 yılında 2 milyar 349 milyon kilovat saat 
elektrik istihsal etmiştir ve 1963 yılında Etibank 
Elektrik işletmesi Müessesesinin zararı 44 129 885 
lirayı bulmaktadır. Bu zararın tahlilini bilâhara 
yapmak üzere geçiyorum. Yalnız, 1963 yıl unu 
41. milyon liralık zararı, 1964 yılında ne du
rumdadır diye durumu inceledik, burada 
ayrıca arz ediyorum : 1964 yılında müessese 
94 milyon lira brüt kâr sağlamış bulunmaktadır. 
Bu kârın 17 milyon lirasını Kurumlar Vergisi, 
9 milyon lirasını kanuni ihtiyatlar, 2 800 000 
lirasını âfetler fonu, 472 000 lirasını sivil savun
ma fonu olarak, 19 milyon lirasını da olağanüs
tü ihtiyat olarak ayırmış ve 44 milyonluk 1963 
yılı zararı da bu 1964 teki 94 milyon liralık kâra 
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mahsubedilmiş bulunmaktadır. Yani müessesenin 
durumu iyiye doğru gitmektedir. 

Kepez ve Antalya havalisi Elektrik Santral
leri Türk Anonim Şirketi 30 milyon lira serma
ye ile faaliyet göstermekte olup, 1963 te 59 mil
yon kilovat saat elektrik istihsal etmiş ve 102 bin 
lira bir kâr sağlamıştır. Bu, çok düşüktür. .Yap
tığımız incelemeye göre bu kapasitesini doldura
mamış bulunmaktadır. Yani elektrik satamamak
tadır. Üzerinde durulmaya değer. 

Elektro Metalürji Sanayii A. Ş. : 
30 milyon lira sermaye ile faaliyet göstermek

tedir. Bn, Fransızlarla Etibankm müştereken 
kurmuş olduğu bir anonim şirketti. 1963 yılında 
13 milyon lira zarar etmiş bulunmaktadır. Gene 
yapmış olduğumuz incelemeye göre, yabancı şir
ket sermaye tezyidine gitmemiş, müesseseyi, 
tesis kurduktan sonra yapacağı kârlarla sermaye 
tezyidini düşünmüş, ağır faiz yükü altına girmek 
mecburiyetinde kalmış ve bunun neticesinde de
vamlı olarak zarar etmek durumunda bulunmuş
tur. Şirketin bu durumunun da Etibankça ele 
alınıp tashih, edilmesi ve durumunun ıslâh edil
mesi lâzım geldiği kanaatindeyiz. 

Etibankm ticari iştiraklerinden olan Eti Yapı 
liimited Şirketi hakkında benden önce konuşan 
grup sözcüsü arkadaşın fikirlerine iştirak edi
yorum. Bu teşebbüsün kuruluşunu hatırlarım; 
iyi bir düşünce ile bu şirket kurulmuş idi. 

Sarıyar Barajının tesisin'i mütaalkıp Bankanın 
elinde büyük inşaat ınakinaları, baraj yapabi
lecek, tesis kurabilecek büyük inşaat ınakinaları 
vardı. Bunları bir araya, getirip yine yeni yeni 
barajlar yapmak, büyük santraller kurmak, bü
yük tesisler kurmak için, böyle bir şirketin ku
ruluşuna gidilmiştir. Sermayesinin % 99,5 u 
Etibankmdır. Fakat nedense bu şirket zarar etmiş
tir. Birçok sebepler ileri sürülebilir. Yalnız ka
naatimce bunun süratle tasfiyesi yapılabilirdi ve 
Etibank bu zararı çok daha. erken önliyebilirdi. 
Hatırımda kaldığına göre 1958 veya 1959 da bu 
şirketin tasfiyesine başlanmıştır ve bu tasfiye isi 
hâlâ bitmemiştir. Temenni edilir ki, süratle bu 
tasfiye işi biter, hiçolmazsa tasfiye memurlarının 
maaşı zarar hanesine geçmemiş olur. 

Bu bilgilerden sonra bâzı tavsiyelerde bulun
ma K isteriz. Etibank Kanununun, ki kanunun 
numarası 2805 ve 14 Haziran 1935 tarihinde ka
bul edilmiştir, birinci maddesinde «Etibank ti
cari usullere göre idare olunur.» denilmektedir. 
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Halbuki muhtelif müesseselerin ve ticari iştirak
lerinin durumlarını zikrettik. Ticari usullere 
riayet edilmediği bususu bâzı müesseseler için 
görülmüştür. Yalnız bunu müessesenin idareci
lerinde aramamak lâzımdır. Muhtelif tıkanıklık
ları, muhtelif sebepleri biraz sonra zikredece
ğim. 

Kanunun dördüncü maddesi Etibankm iştigal 
mevzularını belirtmektedir 4 ncü maddenin (A) 
bendinde : 

«A) Maden cevheri, taşocağı madenleri, ma
deni hammaddelerle, maden malzemesi almak sat
mak ve bunların alım satımına tavassut etmek, 

B) Türkiye'de bitlim ve petrol tabiî müştak
ları için iptidai intikşaf ve taharri ruhsatname
leri, maden taharri ruhsatnameleri veya bunların 
hisselerini istihsal ve teferruğ etmek, 

C) Türkiye'de madeni imtiyazları, maden 
ocağı imâl, ruhsat tezkereleri, taşocağı ruhsat
nameleri veya bunların hisselerini istihsal, tefer
ruğ etmek, 

D) Türkiye elektrik istihsal, nakil ve tevzi 
imtiyazları almak ve işletmek, elektrik santral
leri kurmak, hatları yapmak, elektrik enerjisi 
dağıtmak, bunlarla alâkası olan her türlü işlerle 
uğraşmak, her nevi elektrik malzemeleri, alâtı 
veya makinası imal edebilmek fabrikalar kurmak 
ve elektrik malzemesi, alâtı veya makinaları alım 
ve satımı yapmak; 

E) Başlı basma veya başkalariyle birlikte 
(A) (B) (O) ve (D) bencilerimde yazılı işleri 
görecek ticari teşekküller kurmak ve Türkiye'de 
veya hariçte kurulmuş olan bu teşekküllere işti
rak etmek.» 

Bundan 30 sene evvel bu kanunu yapanların 
ne kadar idealist düşüncelerle ve ne kadar geniş 
bir ufku göz önünde bulundurarak bu maddeyi 
zikretmiş olduklarına bilhassa işaret etmek iste
rim. Yani Etibank ve bu arada diğer İktisadi 
Devlet Teşekküllerimiz kendi mevzularını Tür
kiye'de halledecekler. Meselâ kanun vazıı o za
man şöyle düşünmüş; Etibank Türkiye'nin ma
denlerini işletecek, Türkiye'nin madenlerini sata
cak, Etibank Türkiye'nin elektrik istihlâkini kar-
şıhyacak, naklini ve tevziini yapacak, elektrik
le ve maden sanayii ile ilgili her türlü müessese
leri kuracak, bunun dışında Etibank yurt dı-
şjnda, da benzeri kuruluşlara iştirak edebilecek ve 
30 senelik bir perspektif içinde maalesef Türki

ye'nin ihtiyacının dahi birçok noktalarda kar
şılanamadığını müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Bu arada Etibankm ticari iştiraklerine baka
cak olursak, mevzuu ile ilgili olmadığı halde 
bankanın birtakım ticari iştiraklere girdiği; deniz 
nakliyatı, sanayi 'nakliyatı gibi birtakım şirket
lere para yatırdığı görülmektedir. Bunlar öyle 
anlaşılıyor ki, birtakım tazyikler neticesinde ol
muştur. dönül isterdi ki, banka bu gibi yerlere 
yatırım yapacağına kendi kanunundaki iştigal 
mevzularına, yatırım yapsın ve dolayısiyle mem
leketin halen bugünlerde eksiklik hissettiği husus
ları ikmâl edebilsin. Bu iştiraklerden, meselâ; 
Madeni İnşaat İşleri Türk Anonim Şirketi, 
ki, transformatör yapmaktadır, İzmir'de kuru
lu bir şirkettir, bu iştirak yerindedir. Gönül 
arzu ederdi ki, meselâ; Maden Hurdacılığı veya 
Deniz Nakliyatı gibi yerlere yatırım yapılacağı
na aynı şekilde Türkiye'de elektrik motorlarını 
yapacak bir kuruluşa.banka iştirak etsin veya 
hu müesseseyi bizzat kursun. 

Aynı şekilde sanayi iştiraklerinde de, me
selâ; Azot Sanayiinde bankanın 31 milyon lira 
sermayesi vardır. Suni Tahta Sanayii 1 milyon 
600 bin lira,.. Niçin banka bu işle ilgilenmiştir? 
Kanununda, mevzuunda yok ve kanunun ken
disine vermiş olduğu vazifeler bakımından, 
meselâ; elektrik malzemeleri, elektrik motor
ları imali ve saire gibi mevzularda memleket 
sıkıntı çekmektedir. Bu sahalara yatırım yap
ması lâzımdır. Bunun dışındaki sahalara ban
kanın sermayesi kaymış bulunmaktadır. Bunu 
da bu arada zikretmek meclburiyetinde kaldım. 

Bu arada bankanın en son iştiraki Türk 
Kablo Sanayii Anonim Şirketidir. İzmit civa
rında kurulmuş olan bu fabrikanın kuruluşu 
iyi olmuştur ve memleketin alüminyum çelik 
kablo ihtiyacını karşılayacaktır iyi bir kuru
luş, iyi bir teşebbüs olmuştur. Bu bakımdan 
buna teşebbüs etmiş olması bakımından ilgili
leri tebrik etmek isterim. 

Ticari ve sınai iştiraklerdeki bu aksaklık
ları zikrettikten sonra, diğer konulara geçiyo
rum : Banka, kuruluşundan bu yana mütaad-
dit vekâletlere bağlı olarak çalışmış bulunmak
tadır. Halen bağlı bulunduğu bakanlığın Teş
kilât Kanunu çıkmamıştır. Şimdiye kadar çık
mış olması icabederdi; süratle çıkması lâzım
dır. Bakanlığın Teşkilât Kanunu olmayınca, 
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gayet talbiî, bakanlığa bağlı kuruluşlarda da 
birtakım aksamalar meydana gelmektedir.. 

'Bu arada bankanın elektrik işlerine tesiri 
olan Enerji Dairesi Reisliği vardır ki, bu daire 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı
dır. Enerji Dairesi Reisliği ile bankanın müna
sebetleri üzerinde durmak isterim. Etibank bir 
İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Plân yapmakta, 
proje yapmaktadır. Şu veya bu şekilde pro
jeler de bir hileye, bir aksaklığa gitmesi bahis 
konusu olamaz ve düşünülemez. Fakat neden
se meselâ bu projelerin Enerji Dairesi Reisliği 
tarafından tasdiki mecburiyeti senelerce evvel 
konmuştur. Bu tatbikat ha'len devam etmekte
dir ve bu yatırımların gecikmesine söbebolmak-
tadır. Yalnız Etibank için değil, diğer Devlet 
teşekkülleri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
için bu Enerji Dairesi Reisliğinin tasdik keyfi
yeti kaldırılmalıdır. Esasen Etibankm, İller 
Bankasının veya Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 
yapmış olduğu projeleri inceleyelbilecek bir tek
nik güce adı geçen Enerji Dairesi Reisliği saihip 
değildir. Bu itibarla bu hususu ilgililerin dik
katine arz ederiz. Ayrıca Etibank Kanununda 
'bir madde bulunmaktadır. Bu maddeye göre, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresinin yapmış olduğu 
projeleri Etibank tatbik etmek mecburiyetinde
dir. Bir aksalık olarak müşahede ettik, bu ka
nunun bu maddesi do'layısiyle Etibank ile adı 
geçen idare arasında muhtelif sürtünmeler 
meydana gelmiştir. Fuzuli birtakım yatırımlara 
gidildiği de söylenebilir, zikredilebilir ve bi
linmektedir. Bu durumun da önlenmesi, tahmin 
ediyorum, bundan böyle kurulacak olan Tür
kiye Elektrik Kurumunun kuruluşu ile müm
kün olacaktır. 

Tarife meselesine bu arada değinmek iste
riz. Elektrik tarifeleri malûm olduğu üzere, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
tasdik edilmek mecburiyetindedir. Müessese
nin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ta
rifeler mevzuunda müracaatı olmuştur. Bunun 
süratle intacedilmesi lâzımıgelir kanaatindeyiz. 
Yalnız bu meyanda bu tarife meselesini memle
ketin sanayi, kalkınma dâvasiyle paralel ola
rak mütalâa etmek iyi olur kanısındayız. Bu 
arada meselâ muhtelif santrallarda santralın 
istihsal etmek için kullanmakta olduğu elektri
ğe belediyelerin vergi tahakkuk ettirdiği, daha 
doğrusu müessesesinin santral iç. ihtiyacı için 

belediyelere ruhsat ödediği görülmektedir; bu 
bir kanunî mecburiyettir. Bu konunun tashih 
edilmesi lâzımdır. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün maden
lerin değerlendirilmesi ' bakımından birtakım 
lâboratuvar kurıüuşlariyle Etibank ve diğer ma
den sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara 
yardımcı olması isabetli olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı, katî hesap ra
poru ve bilançonun tasdiki veya tasdik edilme-
memesi hususunda lütfen beyanda bulununuz. 
Bu gibi temenniyatı haiz birçok beyanlar büt
çe müzakerelerinde de ileri sürülecektir. Mese
leyi, Etiba.uk veya Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 
Bakanlığı olarak ele almıyoruz, meseleyi de
netleme raporu üzerindeki müzakere olarak 
mütalâa etmekteyiz. 

A. P. CrllUPU ADINA CEMAL KÜLÂHLI 
(Devamla) — Sayın Başkan, Bakanlığın faali
yeti ile, Etibankm faaliyeti ve bağlı olduğu ba
kanlık arasındaki münasebetleri bakımından da 
böyle zannediyorum, isabetli noktalara temas 
ediliyor. Mamafih kısaltacağım. 

BAŞKAN — Efendim, dolaylı yollarla, ga
vot. tabiî, bu meselenin sadetle ilgisi olan mahiye
ti bulunabilir. Ama direkman biz burada evvel-
kw.ıdc Meclis huzurunda denetleme raporunu 
bu müesseselerin katî hesap raporlarını ve bi
lançolarının tetkikini yapmaktayız. Rica ede
rim. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL KÜLÂHLI 
(Devamla) — Evet Sayın Başkan, yatırımlar 
mevzuunda karşılaşılan güçlüklere de bu arada 
temas etmek isteriz. Cari usullere göre banka
nın yatırım projeleri plânlamadan geçmektedir. 
Ayrıca 441 sayılı Kanuna göre banlka, eğer Dev
let Yatırım Bankasından kredi alacak ise, aynı 
projeleri bir kere de Devlet Yatırım Bankası 
kontrol etmektedir. Iîu yatırımlar bakımından 
gecikmeye scbebolmaktadır. Arzu edilir ki, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Devlet Yatırım 
Bankası ne şekilde plân ve proje istiyorlarsa 
bu konuda anlaşsınlar ve müessese bir plân 
yerine iki plânı ayrı ayrı yerlere verdin ve bu 
gecikme önlensin. 

Ayrıca döviz temini bakımından gecikmeler 
olmaktadır. Arzu edilir ki, gerek Türk parası 
olarak, gerekse döviz olarak bankaya bir prog
ram dâhilinde tahsisler yapılabilsin. Bundan do
layı karşılaşılan aksaklıklar giderilmelidir. 
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Personel mevzuuna gelince: 'Meselâ yatının 
plân ve progra mi arında yahut yeni kuruluşlar
da ayrıca personel mevzuu da, kadro mevzuu 
da Devlet Plânlama Teşkilâtının tasdikinden 
g e ç'm ektedir. 

Daıha vazlh obuası için .durumu bit* misal ile 
arz etnıck isterim ; Karadeniz'de kurulması dü
şünüleni Bakır tesisi için plân, projesi ve İra ıiııe-
yanda kadro, Devlet Plânlani'a D a. i resinin tas
dikinden geçmektedir. IT'eyeıti Uanumiyesi tas
dikten .geçtikten sonra personel kısmı için ay
rıca tekrar Maliyeye Porsoınel Daİ!'osi>ne ve 
ilgili Bakanlığa kaldıkları için müra-caattıa bu
lu nidan aktadır. Bu hulsus mutlaka düzeltilmeli
dir. Aksi halde gecikmelere sol) elb olacaktır. 

Bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinde bu 
sebepten dolayı 'bilhassa işe başlarken gecikme
ler olmaktadır. Yatırımlar için gene plân ve 
projedendi' ve ydlı'k programlarda vasıta du
rumu da zikredilmektedir. Bu .hususlar Dov-
let Plânlama Teşkilâtının onayından geçımekte-
dir. Fakat bu vasıtalar için gene 2G7 sayılı 
Taşıt Kanununa göre tekrar bir muamelenin 
intacı icabetin elittedir. Ayrıca, Bakanlar Kuru
lunun programımda tasdik edilmiş, plânda gös
terilen vasıtallar için mülnaade vermıe«i mıeebu-
riyeti konulmuştur. Bu da .gecikmelere sebe'bol-
maktadır. Bu husus düzeltilmelidir. 

İthalât mevzuunda İktisadi Deıvlet Teşekkül
lerine, yatırımcı dairelere kota dışı ayrı itha
lât sistemi düşünülobilinse, yatırımları sürat
lendirme (bakımımdan buna ihtiyaç vardır. Mah-
zıırlariyile beraber bu husus mütalâa edilirse 
isabetli odur kanaatindeyim. 

BAŞKAN" —• Sayın Külâhlı; temenniler üze
rinde ayrı bir ıgüu tâyin edilmiş ve d allı a önce 
sayın üyelere dağıtılanı prOguamda bu husus 
tosb.it edilmiştir. Şimdi görüşmekte olduğumuz 
konu, bilançolar üzerindedir ve kati hesaplar 
üzerinde mü s bet veya menfi oy kullanılmasını 
icabottirem bir halin müzakeresidir. 

A. P. UIIUPU ADINA CBMAL KÜLÂHLI 
(Devamda) — Sayın Başkan, bendem önce ko
nuşan bütün larkadaşhır müesses'oJoıin durum -
kiriyle ilgili olarak tavsiyelerde bul umdular. 
öyle zannediyorum ki, ilk ikazınızdan sinimi 
mühıim noktalara temas ettim. Bunları söyle-
m,ek mecburiyetimde olduğumu zannediyorum 
ve fayda da mütalâa ediyorum. 
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i Bankacılık işleri : 
I Ktibank ayrıca bankacılık mevzuunda da 
I faaliyette bulunmaktadır. Fakat dışarıdan öyle 

düşünülür ve tahmin edilir ki; bankacılık faali
yetiyle Etilbank kendi yatırımlarını finanse; 

I edebilmektedir. Halbuki durum öyle değildir. 
I Bunlar kısa süreli mevduatlardır. Banka kendi 
I yatırımlarında bunları kullanamamaktadır ve 
I bankacılık işleri müesıseJsoyi fazkısayte meşgul 
I etmektedir. Bankanın, bankacılık işlerinin bu 
I zaviyeden ele alınması düşünülmeye değer. 
I Ayrıca, Etilbanktan ayrı ve müstakil olarak 
I bir Maden kredi bankası düşünülmektedir. 
I Kanaatimizice bu vaziBe Etiıbanka verilmelidir. 
I Çünkü .banka madencilik mevzuunda mütemas-
I sis bir müessesedir. Yeni ve ayrı bir kuruluşa 
I lüzum yoktur. 
I Türkiye'nin mcnm'erleri mevzuunda üanka-
I nın çalışmalar yapması ve bunları kıymetlendir

mesi 'cihetine gitmesi tavsiye edilir. 
I Bankamın sermayesi, tesislerine göre çok dü-
I şüktür. Mutlaka artırılmalıdır. 
I Bir de amortisman ikame değerlerinin yemi-
I den gözdem goçirilmesl mevzuu vardır. Meselâ 

dolar 2,80 iken yapılmış olan tesisler vardır. Oa-
I talağazı santralı gibi. Bunlar o zamanki değer

ler üzerinden amortismıana tabi olmaktadır. 
Halbuki bugün dolar 9,80 okluğuna göre, 
aşağı - yukarı 3 - 4 misli yüksek olduğuna gö
re, bu amortisman daireleri de bugünkü duru
ma göre tas'hih edilmelidir ve düzeltikn'elidir. 

I Yoksa amortisman mefhumu, mânası bugünkü 
tatbikatla kaybolmuş bulunmaktadır. 

I Personel durumuna gelince; banka 7244 sa
yılı Kanuna göre personel çalıştırmaktadır. Bu 
kanun 1 250 lirayı tavan olarak kabul etmiş-

I tir. Bunun da düzeltil nitesi lâzımdır. 

I Ayrıca ihtisas kadroları verilmek sure
tiyle ihtiyacın karşılanmasına çalışılmışsa da, 
bu kadrolar her zaman temin edilememektedir, 
dolayi'Sİyle kütün İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde olduğu 'gibi, Etibankda da personel bu
lunması bakımından, teinin etmek bakımından 

I büylük ısi'kmtıla.r vardır. 

Bir de, 7244 den ayrı olarak Banka 4/10195 
sayılı Kararname ile yevmiyeli personel çalış
tırmaktadır. Meselâ müessese müdürleri ve 
umum müdür muavinleri gibi bankanın sevk 

J ve idaresinden birinci derecede sorumlu olan 
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şahısların hemen hemen % 80 i buna göre çalış
maktadır. Çünkü personel temin edilemediği 
için bu yola gidilmiştir. Bunun da tatbikatta 
bir takım aksaklıkları vardır. Meselâ, mües
sese müdürünün lojmanı vardır. Halbuki 
4/10195 sayılı Kararnameye göre çalışanlara 
lojman tahsis edilemez, çünkü bu muvakkat 
işler ve muvakkat personel için konulmuş bir 
kararnamedir. Böyle olduğu halde bu kararna
meye göre personel çalıştırılmasına devam edil
mektedir. Bu hilei seri'yenin de düzeltilmesi 
icabeder kanaatindeyim. 

Ayrıca işçi ücretlerindeki farklı durumla
rın, bütün sektörler itibariyle toplu sözleşme
lerle 'aynı bir 'seviyeye getirilmesi mevzuu, da
ha önce de işaret ettiğim gibi, lüzumludur. Ban
ka köy elektrifikasyonu ile meşgul olmaktadır. 
Yalnız burada şöyle bir aksak durum vardır. 
Köy elektrik projelerini Köy işleri Bakanlığı
na bağlı bir daire yapmakta, tatbikatı ile Eti-
bank meşgul olmaktadır. Bu durum dolayısiyle 
Bakanlıklar ile daireler arasında koordinasyon 
kurulması güçtür. Bu yüzden' köy elektrifikas
yonu gecikmektedir, şikâyetler olmaktadır ve 
bu şikâyetlerin kesilmesine imkân da yoktur. 
Buna bir hal çaresi bulunmalıdır. Köy İşleri 
Bakanlığındaki bu teşekkül, bu kısım, Etiban-
kııı bünyesine veya Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanhlmm bünyesine alınmalı, köy elektri
fikasyon işleri etüt olarak, proje olarak ve te
sis olarak aynı bir müdürlük camiasında top
lanmalıdır. 

Meclisimize sevk edilmiş olan TEK Kanu
nunun kabulü ile, Türkiye Elektrik Kurumu
nun kurulması ile Etibanktan enerji kısmı ay
rılmış olacaktır. 

-- -~ 7 ~ ; " j -p~-*-t 

BAŞKAN — Sayın Külahlı tekrar rica edi
yorum, bunlar istikbale muzaf birtakım be
yanlardır. Halihazırda görüşmekte olduğumuz 
rapor, münhasıran 1959, 1960, 1961, 1962 ve 
1963 yıllarında Etibankm 'harcatmaları, katı he
sap raporu ve buna göre düzenlenen bilanço
dur. Çok rica ederim, bu kısmın dışına çıkma-
ymız çünkü görüşmekte olduğumuz rapor 
hudut ile tesbit edilmiştir. Beş senelik bir za
manda vukubulan harcamalara aittir, bunun 
dışına, lütfen, çıkmaymız. Başkan olarak rica 
ediyorum. 

- A. P. GRUPU ADINA CEMAL KÜLAHLI 
(Devamla) — Efendim, Türkiye Elektrik Ku
rumu kuruluşundan sonra banka yalnız ma
den işleri ile uğraşacaktır. Arzu edilir ki, ma
den mevzuu ile meşgul olan diğer İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, meselâ Türkiye Elektrik 
Kurumu ile Etibank ileride birleşcbilsin ve 
maden mevzuu ile ilgili tek bir İktisadi Devlet 
Teşekkülümüz olsun. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CEMAL KÜLAHLI 

(Devamla) — Seyit Ömer Santralinin biran 
evvel tahakkukuna gidilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Külahlı bu şekilde ko
nuşmanızın devamına müsaade edemiyoceğim, 
özür dilerim. 

1963 yılından sonra yapılması iktiza eden 
veya bundan sonra yapılması lâzımgelcn me
seleleri burada görüşmeyiniz. Onu bütçe mü
zakereleri sırasında beyan edersiniz. Şimdi ko
nuşmakta olduğumuz konu; 5 senelik yapılan 
harcamalar ve bilançoya aittir. Bu mevzu dışı
na çıkmayın lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL KÜLAHLI 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin denetimi 
ile ilgili olarak yeni bir düzenin içerisine gir
miş bulunuyoruz. Celsenin başında da muhte
lif usul müzakerelerini yapmak mecburiyetin
de kaldık. Muhtelif görüşler vardır. Kamu İk
tisadi Teşekkülleri Karma Komisyonu, İktisa
di Devlet Teşekküllerinin umumi heyeti ola
rak vazifesini görecektir mevcut kanuna göre. 
Fakat bunun tatbikatının nasıl olacağı henüz 
belli değildir. Deminden beri Başkanla ara
mızda ve diğer üyelerle aramızda geçen muh
telif münakaşalar da bunu göstermektedir. 
Meclis olarak İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
üzerine eğilmeliyiz; şu veya bu siyasi parti 
ve kanaat farkı gözetmeksizin eğilmeliyiz. 
Türkiye'nin imkânları mahduttur, Türkiye'nin 
imkânları kıttır. İyi bir şey düşünülmüş, fakat 
bunun sistemi, işte Meclis içinde dahi ne şe
kilde olacak, nasıl olacak, usulü ne yolda ola
cak henüz belli değildir ve meçhuldür. Bu da, 
bizim Meclise ait bir mesele. Bundan sonra
ki yıllarda bu usul meselesinin halledilmiş ol
masını temenni eder ve sözlerimi şu şekilde bağ
larım. 

Netice olarak, 12 yıl hizmetinde bulunmak-
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la daima iftihar ettiğim. Etibanka ve onun de
ğerli mensuplarına, memleketin daha iyi yakın
lara ulaştırılması gayreti yolunda gönülden 
başarılar diler, Adalet Partisi Grupıı adına he
pinizi saygı ve hürmetlerinde selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım, 
bu müzakereler devam ederken bir noktayı be
lirtmekte mutlak zaruret duymaktalım. Me
sele, başından beri de zaman zaman hassasi
yetle belirttiğim gibi, 468 sayılı Kanunun üçün
cü maddesinin tanımış olduğu yetkiye istina
den Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimine 
ait raporun müzakeresinden sonra bilançola
rı ile netice hesaplarının tavvibedilip edilme
diği hakkındaki görüşlerini Millet Meclisine 
bildirmesinden sonra bu rapor üzerine Millet 
Meclisinde görüşmenin cereyan etmesidir. Bi
naenaleyh; şimdi elimizde mevcut bir rapor 
var. Bu rapor Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan düzenlenmiştir. Raporda düzenlenen hu
sus, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1959 -
1900, 1961, 1962 ve 1963 yıllarında müessese
ler ve iştirakler olarak harcamalarının usule, 
nizama, kanuna uygun olup olmadığının belir
tilmiş şeklidir. Raporun muhtevası bundan iba
rettir. Binaenaleyh, bu rapora göre Millet Mec

lisi de raporu inceledikten sonra bunun 1959 
yılı harcaması 1960 yılı kâr - zarar hesabı, 1961 
bilançosu, 1962 bilançosu, 1963 bilançosu ola
rak tasvibedilip edilmediğinin belirtilmesin
den ibarettir. Burada bütçe müzakeresi yap
mıyoruz, Etibankm kuruluşunu ve müstakbe
lini tâyin edecek mahiyette beyanda bulun
maya usuli yönünden imkân bulunmamakta
dır. 1963 yılında geçmiş olan bir hâdisenin 
dahi, burada müzakeresi usul yönünden müm
kün değildir. 

Bütün grup sözcülerinden ve şahısları adı
na konuşacak arkadaşlarımızdan şimdiden ri
ca ediyorum.; münhasıran 1959 - 1963 yılları 
arasında çalışmış oyan bu müesseselerin bilan
çoları üzerinde konuşmaları teksif etsinler ve 
usûl yönünden Başkanlığı bu şekliyle birtakım 
çatışmalara meydan bırakacak duruma düşür-
mesinler, rica ederim. 

Sayın Çe!bi, Millet Partisi Grupu adına, bu
yurunuz ve lütfen bu ikazlarımıza kulak verici 
mahiyette bir eda içinde konuşunuz. 
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I M. P. GRUPU ADINA AHMET CEBİ 
(Trabzon) — Sayın Başkan, saym milletvekil
leri, Sayın Başkanın izahı içinde Millet Parti
si Meclis Grupunun görüşlerini izaha çalışaca
ğımı: Yalnız, bu arada şunu belirtmek isterim 
ki; 1959 dan beri yapılan harcamalarda bu
günkü mevzuat içerisinde, bugünkü imkân içe
risinde varılan neticelere, Millet Partisi müs
pet oy verecektir. Bunun yanında, varılan ne
ticelerin nedenlerini aniliz ettiğimiz zaman, 
Türkiye'de özel sektörün yapamadığı işi, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin yapmasına taraf
tar olduğumuzu, bir siyasi partinin mensubu 
olarak, Türkiye'nin gerek ekonomik kalkmma-

I smda, gerekse her türlü yeraltı zenginliğinin mey
dana çıkarılmasındaki çalışmalarını talkdMe ka
bul ettiğimiz Etibanka 'bâzı hususlarda siyasi 
bakımdan, siyasi .görüşümüz altında yardımcı 
olmak isteriz. Türkiye, özel sektörün maden 
işletmeciliği bakımından, öyle şanssız bir mem
lekettir ki, ta eski tarihlerden beri, Doğu'dan 
Batı'ya olan bütün göçler, Batı'dan Doğu'ya 
olan bütün göçler Türkiye'den geçmiştir. Ana
dolu toprakları üzerinde yerleşen bütün kavim
ler ve medeniyetler Türkiye'nin görülebilir 
madenlerini hemen hemen işletmişlerdir. Bu
nun için Etibanka çok daha derinde veyahutta 
işletmecilik bakımından tenoru düşü'k maden 
yataklarının işletilmesi kalmıştır. İşte ö'zcl sek
törün veyahutta Türkiye menfaatlerine uygun 
olarak işletilmesine kaani olmadığımız ecnebi 
sermayenin, ecnebi şirketlerin yerine çok yerin
de bir teşekkül olarak Etibank kurulmuştur. 
Saym Halk Partisi Grupu adına konuşan söz
cünün ve Saym Adalet Partisi Grupu adına 
konuşan sözcünün izahlarına aynen iştirak edi
yoruz. Zaten onları dinlerken, ben durmadan, 

I daha kısa konuşmada bulunmak için, notlarımı 
mümkün olduğu kadar kısalttım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Cebi. 
AHMET CEBİ (Devamla) — Burada üzerin

de duracağım, bir iki husus var. Bunlardan son
ra çok kısa bir temenni ile huzurlarınızdan ay
rılacağım. Temennimiz, şimdiye kadar takibedi-
len ve neticeye varılan rakamların bu miktara 
gelmemeleri bakımından, Etibanka siyasi yön
den yardımcı olmak içindir. Yoksa, Etibanka 
yeni bir istikamet vermek, şuraya kadar şu işi 
yap, buraya kadar bu işi yapma mânasına de-

I ği'Mir. Bunlardan bir tanesi, Etilbankm gider-
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lerini kontrol edersek, demirbaş malzeme, ye
dek parça giderleri milyonları tutuyor. Hattâ 
ambarlarındakileri de nazarı itibara alırsak top
lamı milyarları buluyor. Bunların büyük bir 
kısmı kullamlmıyacaktır. Modası geçmiş, ya
hut da bugünkü tatbikatı, kullanılması randıman
lı olmıyan eski demode makinalara ait hurda
lıklar da, maalesef ambarlarda dolu. İşte böy
le bir durumda Etibank'a, ne gibi bir yardım
da bulunabiliriz ki, .giderlerden bunlar kısmen 
azalsm ve hurdalıklar, milyonlarla veyahut da 
milyarlarla ifade edilmesin. Şahsi kanaatimiz 
odur ki, Etibanka tahsis edilen mafkina ithali ve
ya yedek parça ithali için tahsis edilen döviz, doğ
rudan doğruya Etiıbank Umum Müdürlüğünün 
emrine verilisin. Bunun zararları bizce ola
maz, çünkü, murakaJbe meselesidir. İyi bir sis
tem kurulursa murakabe edilir. Bunun yanın
da faydalarını da sayacağım. 

Etilbank Umum Müdürlüğü A, B, C parça
larından beşer bin taneye sene içinde ihtiyacı 
varsa, ona göre döviz tahsis ediyor. Fakat, 
bir parçanın ömrü veyahut da her hangi bir ak
saklık veya kaza tahmin edilemiyor. Biraz da 
ileride müşkülâta girilmemesi bakımından, ye
dek parça fazlası ile sipariş ediliyor. Yıl so
nunda bunlar parça olaralk ambardadır, fakat 
memleketin dövizi ve parası hudut dışındadır, 
Öbür taraftadır. Eğer biz bu dövizli Etibank 
Umum Müdürlüğü emrine verirsek, nasılsa 
'döviz onun emrindedir, bin tane sipariş ede
ceği parçadan 300 tane sipariş eder. Bu 300 
tanenin sarfına göre yine kendisi programını 
aJksatmryaeak şekilde siparişini yapar, malze
mesini getirir. Bu falkir milletin parasını dö
viz olarak öbür tarafa aktar maktama Eti-
bankm kasasında, millî bir bankada durur, 
kullandığımız çok az bir yedeik parça, Eti-
banlkın raflarında durur. Bu hususu, yani özel 
sektörün yapamadığını, Devlet sektörünün 
yapmasını arzu eden parti gruplarından ve 
milletvekillerinden önemle istirham ederiz. Bu
gün Etibankın ambarlarında, toplamıı milyon
lara, hattâ milyarlara varan yedek parça var
dır ki, bunlara denk Türlk parası bugün Tür
kiye ihudutları haricine çıkarılmıştır. Bu ye
dek parça olduğu gibi sabit tesisler de olabilir 
ve kullanılan iş makinaları da olabilir. Malû-
muâlinaz, iş makinaları fiyat bakımından çok 

yüksek değerdedir. Bu hususun yanında ikin
ci bir noktayı da belirtmek isterim. 

440 sayılı Kanuna göre bu müesseselerin 
başına gelecek olan personelin mukaveleli ol
ması icabetmekltedir. Halbuki bakıyoruz ka
rarnameyle Etibankın, veyahut da buna denk 
veyahut da bu şekildeki müesseselerin başla
rındaki idareciler, kararname ile 'değişiyor. O 
zaman mecburen bu muhterem müesseseler, şu 
veya bu siyasi partinin paraleline, kısmen de 
olsa, giriyor. Belki uzaktakiler göremez ama, 
elimde birkaç tane grafik var. İşletmelerin 
randımanları maalesef siyasi partilerin seçim
lerine paralel, her seçim senesinde kısa bir dü
şüş var. Onldan sonra yine kalkıyor yukarıya 
doğru. Öbür seçimde bir daha düşüş var. Şim
di bu gösteriyor İki, maalesef, ama basta söy
ledim, 440 sayılı Kanuna göre mukaveleli 
olması lâzıimgelen yöneticiler, eğer kararname 
İle değişirse dolayısiyle bunun içerisine giriyor. 
Grafikten, seçimlerin hangi sese olduğunu dü
şüşleri yukarıya doğru çıkarak hemen bulabi
liyoruz. Artık bu muhterem müesseseler, siyasi 
partilerin parelelinc girmemelidir, girmiyceek 
hal sekilerini biz burada almalıyız. Bunu üzü-
lerelk ifade etmek isterim. Etibanlkm ve diğer 
İktisadi Devidt Teşıdbbİislerinin grafikleri, is
tihsal grafikleri gözden geçirilirse, maalesef bu 
acı gerçeği orada görürüz. 

Bunun dışında 3 ncü bir temennide daha 
bulunmak isterim. Yine bu da giderle ilgili, 
Etibanlkm yüksek menfaatleri ile ilgili.. 

BAŞKAN — 1959 - 1963 yılları arasında vu-
kulbulan aksamalar mevcutsa, ilgisi o bakımdan 
girebileceksiniz. 

AHMET CEBİ (Devamla) — Evet 1959 -
1963 yılları arasında ve ondan biraz daha 
evvel olduğu gibi, maalesef sonra da devam 
ediyor, fakat o araya ait konuştuğumu kaibul 
edebilirsiniz. Etibankın yaptığı siparişlerde ki, 
ıbunlar Etilbanlka ait değildir, Kamu İktisadi 
Devlet Teşekkül] erinindir ama, bilhassa büyük 
yatırımları Etibank yaptığı için, memleketin 
yüksek menfaatleri bakımından en fazla Etiban-
•kı ilgilendiren bir husustur. 

Yapılan bir siparişte, bir tesis parçasında 
değil de bütün kompleksindeki kıymetler, ma
alesef ithalâtta otoriteli ikinci veya üçüncü ka
lemler, Etibank dışındaki kısımlar, bakıyoruz 
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'bir ünite bu, Türkçesi birbirine raptedilmiş bir
den fazla parçası olan bir kısım. Bunun içeri
sinde elektrik motoru var. Elektrik motoru 
Türkiye'de yapılıyor, o faalde bunu buradan 
'çıkaralım. Elektrik motoru Türkiye'de yapılı
yor, ama makinamın çalıştığı yere göre, bâzı 
hususiyetleri ihtiva eden elektrik motoru mu
d u r ! Oradan çıkarılıyor elektrik motoru. Bu 
Bu hususta Etibank ile işbirliği yapmadan Eti-
bankı milyonlarca zarara .sokuyorlar. Bu husus
ta Etibankm fikri alınmalıdır veya Etibank si
parişlerinde otoriter olmalıdır. Eğer başta söy
lediğim gibi, Et'ibaınlka tahsis edilecek olan dö
viz, Etibank Umum Müdürlüğü emrine verilir-
ise bu kısmen halledilir. Meselâ, metan gazı ih
tiva eden bir maden ocağında çalışacak elek
tr ik motorunda, o iç ateşlemıelcrin, ilk hareket
te veya çeşitli yüklemelerde meydana gelen 
ateşlerin ocak gazlar'iyle temas etmiyecek bir 
ticaret şekliyle meydana gelmiş bir elektrik mo
toru, bizim bu anlayış ve bu işyeri dışında ya-
pılımış olan bir elektrik motoru ile muhakkak 
lâ, özellik bakımından bağdaşamaz. Sonra yine 
Etilbanlkta, bilhassa çok kullanılan, ince tanele
ri çeşitli kimyevi ilâçlarla yüzdürüp üst taraf
tan alan tesisler var. Ecnebi lisanlara göre flo-
tasyon derler, İngilizce'si «floteyşın» okunur, 
ama netice olarak, ince parçaları yüzdürüp üze
rine alan tesislerdir. Bunlardatki elektrik mo
torları daha başka özelılikdedir. Bu parçanın si
parişinde Bakanlık, elektrik motorudur diye 
'bunları çıkarır; yerli elektrik motorları ne or-
daki gibi dik çalışır veyahut da ne onun pabuç 
ve ayakları uyar. Böylece Bakanlıkla Etibank 
^arasındaki teknik anlaşmazlık hem işi gecikti
rir, faem de o mafcinayı bizie satacak olan ecne
bi firma, o tesisin içinden birkaç parçayı çı
kardığımız zaıman, Türkiye'ye bu makinamn 
»bütününü tenzilâtlı satmaz. Böylece hem aynı 
parayı oraya vermiş oluruz, hem de bizim Ba-
(kanlığın çıkardığı kalemleri Türkiye piyasasın
dan arar, ikinci bir defa para veririz. Sonra o 
parçanın bizim ühitemiz'e uyması için, gerek 
montaj, gerekse teknik işçilik bakımından üçün
cü bir defa para harcarız. Yüz bin liralık ma-
kina Etibanka üçıyüz bin liraya malolur. İşte 
bunlar, bu kalemlere tesir ettiğinden 1959 ile 
1963 senesi arasında birçok flotasyon tesirleri 
genişletilmiş, ilâve edilmiştir. Buna benzer sa
bit kıymetler de vardır. İşte Etibank giderle

rinde bu fazla gördüğümüz paraları indirmek
te, Etibankm daha kuvvetlenmesi için, millî 
bir vazifemiz vardır. 

Diğer grup arkadaş]animin ifade ettiği gibi, 
Etibank müesseselerinden Ergani Bakır, Mur-
gul Bakır, Şark Kromları, Üçköprü Maden İş
letmeleri, Küre Bakirli Prit, Emet Kolemonit 
tşlctmıcsi, Keban Simli Kurşun, Keçiborlu Kü
kürt İşletim esi, Halıköy Cıva İşletmesi - ki, bu 
yeni bir işletmedir, rapora giııme'z - ye diğer iş
tiraklerde, Millet Partisi Meclis Grupu mevcut 
mevzuat içerisinde, bir usulsüzlük tesfait etme
miştir. Yalnız, mevzuatta noksanlık ve aksaklık 
vardır. Bilhassa Şark Kromlarınım son yıllarda 
zararla kapanan bilançolarını da biz zarar ka
bul etmemekteyiz. Kromun teşekkülü bakımın
dan yani jeolojik bakımdan, yeraltı yapısı ba
kımından bunlar bazan kâr eder, bazan zarar 
eder. Şark kromlarını kendi kendine mukayese 
edersek; eskiden beri Şark Kromları Türkiye 
için zararlı bir müessese olmamıştır. Etibanlka 
bu hizımetimden dolayı Millet Partisi Meclis 
Grupu adına saygılarımızı arz eder hepinizi 
hürmetle selâmılarım. (Alkışlar)' 

BAŞKAN — Şahısları adına konuşacak ar
kadaşlara geçiyorum. Sayın Sadi Binay. Lütfen 
demincek çizmiş olduğum sınır dâhilinde müta
lâada bulununuz, istifham ederim. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, ben sadece birkaç mevzua 
temas etmek suretiyle fazla vaktinizi almamaya 
çalışacağım. 

Şimdi efendim, Etibankm bilhassa bankacılık 
faaliyetleri üzerinde durmak istiyorum. Ban
ka, 1959 faaliyetini 57 milyon kârla kapat-
mışsa da Yüksek Denetleme Kurulunun teklif 
ettiği tadilât sonunda 47 milyona inmiş deniyor, 
Karma Komisyon raporunda. Bunun sebebinin 
izah edilmesini istirham edeceğim. 

Bir de, yine Karma Komisyon raporunda, 
1956 senesinde iki şube halinde başlıyan banka 
faaliyetleri, süratli bir inkişaf seyri takibetmiş-
tir, diyor. Muhterem arkadaşlar, şimdi, sayfa 
6 da bankanın 1959 yılı hesaplannda 1959 se
nesinde tasfiye. olunacak batak hesaplar 
3 178 000 lira iken, 1963 yılında bu hesaplar 
6 546 000 liraya yükselmiştir. Bu yükseliş Kar
ma Komisyon raporunun aksine bankanın he
saplarında gitgide sağlamlığa değil, o devrede 
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bâzı hesaplarında maalesef çürüğe doğru gittiği
ni göstermektedir. Bu, bir. 

İkincisi, 1963 yılında banka, genel plasman 
hacminin % 21 ni teşkil eden bir kredi açmış
tır. Bu, esasında bir firma, fakat üç tane, dört 
tane firmaya bölünmüş... Bu, hepimizin bildiği
miz Ünver firmasıdır ve buna 26,5 milyon 
kredi vermiştir. Bu kredinin mühim bir kıs
mı hiç karşılıksız, cüzi bir kısmı da kısmen kar
şılıklı olan bir kredidir. Bu sebeple Beyoğlu 
Şubesi Müdürü, iddiaya göre, Etibank Umum 
Müdürü ve bâzı kimseler işlerinden uzaklaştırıl
mıştır. Bu hal, bankanın genel plasman hac
minin, beşte birinin ,aslında sadece bir firma
ya ve karşılıksız tahsisi dolayısiyle ibret ve
rici bir tablo olmuştur. Bunun neticesi de muh
terem arkadaşlar, Karına Komisyon raporunda 
yok. Ben inkişaf durumunu tetkik ettim, bu 
paranın. 15 milyonu, faizleri ile birlikte 1963 yı
lından sonra gerek sayın Bakanın ve gerekse 
Genel Müdürün ve diğer ilgililerin yakın ve 
ciddî takipleri neticesinde 11,5 milyonu tahsil 
edilmiş, 15 milyon kalmıştır. 15 milyon karşı
lısında da 25'milyon liralık sağlam gayrimen
kul veya imza teminatı alınmıştır. Bu ikinci 
kısım faalivet şüphesiz takdire değer. Devlet 
parasını ciddivetle takibettikleri ve kurtar
dıkları için gerek Savın Bakana ve gerekse Ge
nel Müdüre huzurunuzda teşekkürlerimi arz 
ederim. Ancak, bu bankacılık faalivetlerinde. 
1959 ve 1963 devresi zarfında bankacılık faali
yetlerinde, çok müspet bir seyir takibettiği an
lamını buradan çıkaramıyoruz tabiatiylc. 

Bir de, 1963 te vadesiz tasarruf mevduatı 
olarak 73 milyon, vadeli tasarruf mevduatı ola
rak 19 milyon lira toplanmış, yekûn 92 mil
yon liradır. 92 milyon liraya mukabil muhte
rem arkadaşlar, faiz olarak 2 883 000, ikramiye 
ve hediyeler olarak 1 944 000, aşağı - yukarı beş 
milyona yakın bir para ödenmiş. Bu kadar çaba 
karşılığında 92 milyonun, diğer bankalara ve 
bankacılık muamelâtına istinaden söylüyorum. 
çok üzerinde bir gelir, çok üzerinde bir mevduat 
sağlanması lâzım gel irdi. Şüphesiz bu banka, 
teşekküllerinin finansmanı için kurulmuştur. 
Fakat, yine burada özel sektöre temas etmek is
terim. Bir taraftan Etibankm bankası var, Sü-
merbankm bankası var, Denizcilik Bankasının 
bankası var. Bunlar İktisadi Devlet Teşekkül

lerinin • finansmanlarını temin etmek için ku
rulmuş, her birisinin randımanları maalesef 
- diğerlerini de müzakere ettik - arzu edilen sevi
yede değil, düşük. Bunların hepsinin yerine bir 
Devlet Bankası kurulabilir veyahut da kanaa
timce, bir malî şube ile idare edilebilir. Eti
bankm, diğer İktisadi Devlet Teşekküllerin
den bâzılarında olduğu gibi, bir kısım müesse
seleri zarar etmektedir. Biz, bu zararları beş 
yıllık periyotlarla Merkez Bankası kanaliyle 
konsolide ettiğimiz müddetçe bunların üzerin
de, sebepleri üzerinde ciddiyetle eğilerek lüzum
lu tedbirleri almadığımız müddetçe, nasıl ol
sa bizim zararlarımız konsolide edilir zihni
yetini hâkim kıldığımız müddetçe muhterem 
arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşebbüslerini, 
içerisine düştükleri sıkıntılardan kurtarmamız 
ümidi, ihtimali azdır kanısındayım. Ancak, 
değerli hatiplerin, parti sözcülerinin dikkatle 
dinlediğimiz tenkidleri, analizleri ve bâzı temen
nilerinden görüyoruz ki, Etibankm içerisine 
düştüğü sıkıntılar, muhatabolduğu tenkidler, 
daha ziyade Sanayi Bakanlığı teşkilâtına bağlı 
bulunmasından neşet etmiştir. Tabiî Sanayi 
Bakanlığı, Türkiye'nin en dev bakanlıklarından 
bir tanesidir. Bu kısmı da bu sektörleri de kap
sayınca Bakanlığın, dolayısiyle Hükümetin gös
terdiği ilgi zayıf kalmıştır. Ama Maliye Ba
kanlığının 1961 yılında yayınlattığı özel rapor
larında belirttiği şekilde, enerji işleri ve tabiî 
kaynaklar işleri münferit ve müstakil bir bakan
lık camiası altında isabetle toplanmıştır ve 
zannediyorum, inanıyorum ki, bu tenkidler, 
1963 devresinden sonra daha azalmış, imkân-

Jar, hedeflerine daha büyük bir isabetle tevcih 
edilmiştir. Bunu, bütçelerde müzakere ettik ve 
umumi müşahedemiz olarak da, şahsi müşahe
delerimiz olarak da memnuniyeti muciptir. 

Muhterem arkadaşlar, bir de Eti Yapı Limi
tet Şirketi mevzuu vardır. Burada görüyoruz ki, 
blânçolar gayrisamimidir. Alman tedbirler pal-
yatiftir. Yine, keyfî tasarruflarla, kanunsuz usul
süz işlerle 38 milyon lira zarara girmiştir ve ha
len de tasfiyede haddizatında üçyüz mil
yon liralık bir iş yaptığı düşünülürse, en 
az 25 milyon lira net kâr sağlanması lâ
zım. Eğer burada sadece geçmişin hikâ
yelerini yapacaksak, eğer geçmişten istik
bale matuf bir ders alıp lüzumlu tedbirleri 
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sağlamıyacaksak, burada konuştuklarımız sade
ce mazinin bir hikâyesi halinde kalmaya da mah
kûm olacaktır. 

Keza, Etibank geçen dönemde, .sermayesinin 
bir mislini ayan borca girmiştir. Dolayısiyle di
ğer müesseselerde olduğu gibi aşikâr bir serma
ye kifayetsizliği de göstermiştir. Tabiî her sene 
artan yatırımlar bir borçlanma tevlidetmiş ve bu
nu oto - finansman yolu ile de karşılayamamış
tır. 

Etibankm maden mevzuunda birkaç noktaya 
işaret ettikten sonra sözlerimi bitireceğim. Ma
den aramada özel sektör gayet sınırlı bir rol oy
namıştır. Risk derecesi yüksek olan bu faali
yetlerin planlanmasına esas teşkil edecek ayrın
tılı jeolojik haritaların hazırlanması, gereken 
önemle, bilhassa 1959 - 1963 devresinde katiyen 
ele alınmamış ve yeterli bir programda, geliştiri
lememiştir. İşte bu sebeple özel sektör, gayet sı
nırlı bir rol oynamış ve buna rağmen Etibank 
da bu saydığımız sebepten ötürü kendisine düşen 
vazifeyi lâyikiylc yapamamıştır. Türkiye'de ma
den arama konusunda faaliyetler yine bu sebep
ten dolayı, bilhassa o devrede sınırlı kalmıştır. 
Şu halde, ayrıntılı jeolojik haritaların biran ev
vel ikmal edilmesi birinci şarttır. Sonra maden 
cevheri ihracatımızın düşük bir seviyede kal
ması, dış pazar etütlerinin lâyikiylc yapılama
ması ve formalitelerden uzak, basiretli bir tüc
car gibi hareket edilmemesinden ileri gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bilhassa şu 
noktaya temas etmemiz lâzımdır ki, memurlar, 
müessese müdürleri sık sık teftiş, sık sık muraka
be edildiği müddetçe, veyahut da sonsuz bir mu
rakabeye tabi tutulduğu müddetçe, bir ecnebi 
mütehassısın dediği gibi, «Enerjileri, faaliyetle
ri sam rüzgârlarının tesiri altında kalır gibi, yıp
ranmakta ve çökmektedirler.» En basit bir ih
malin dahi, hüsnüniyetle, masumane yapılmış, gü
nün birinde o müessese müdürünün kendisini 
hırpalayacağı hesabedilirse, bunda muvaffak ol
ma ihtimalileri azalmaktadır. Dolayısiyle biz, 
bu müesseselerin başında bulunan insanlara bir 
hareket serbestisi ve bir inisiyatif elastikiyeti ta
nımamız lâzım gelmektedir. 

Son olarak arkadaşlar, Etibank, geniş iş hac
mi ıneyanmda, Maden Tetkik ve Aramadan bâ
zı sahaları devralmış, fakat üzerinde çalışına im
kânı bulamamış kapatmıştır. Bence böyle yapaca-
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ğı. yerde bilhassa kendisi bakımından, faaliyetle
ri bakımından, verimsiz ve kârsız olan sahaları, 
devletçilik zihniyetinden uzak tutarak özel sek
töre bırakmalı, onlara çalışma imkânı sağlamalı
dır. (Jünkü Devletin kâr edemediği yerlerde, 
özel sektör kendi bünyesine uydurmak suretiyle 
ve doğal karakteri sebebiyle, pekâlâ kâr edebilir 
ve pekâlâ vergisini de ödiyebilir, memleketin 
muattal imkânlarını, yeraltı servetlerini çalıştı
rabilir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, 
hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kona, buyuru
nuz. 

MUSTAFA KONA (Artvin) — Sayın Baş
kan, Yüksek Meclisin sayın üyeleri ve değerli 
Etibank mensupları: 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporunun müzakeresi münasebetiyle, 
Etibankm Murgul Bakır İşletme tesisleri üze
rinde görüşlerimi arz edeceğim. 

Bugünkü duram ile ilgili olduğu için, fab
rikanın geçirdiği merhaleleri kısaca gözden ge
çirmekle sözlerime başlamak, sonra esasa geç
mek istiyorum : 

Murgul bakır yatakları çok eskiden beri 
bilinmekte idi ta Cenevizliler tarafından ipti
dai usullerle işletmecilikte olduğu tahmin edil
mektedir. 1878 Osmanlı - Rus harbinden sonra 
Rusların eline geçen bakır sahası «Kafkas Ba
kır Şirketi adı ile» 1907 - 1919 yılları arasında 
bir İngiliz şirketi tarafından işletilmiştir. 

.1.931) yılında Madeni Tetkik Arama Enstitü
sü tarafından, arama ve etütleri yapılan Mur
gul bakır madeni, yıl sonunda Etibaııka devre
dilmiştir. 

Bu maden sahasını Mtibank devraldığı za
man, oskisi'nden kurulu te'si'slor enkaz İnali'iMİc 
olduğundan, bunların yenilenmesi cihetine gi
dilmiş bir İngiliz firması ile 20 milyon sterlin 
ikrazla yapılması lâzmngelen tesisler için bir 
mukavele yapılmış, fakat muhtelif sebeplerle 
firma faaliyetini geciktirmiştir. Ve nihayet Eti-
'baıiık tarafından 25 Mant 1951 de Murgul Ba
kır İşletmesi Müessesesi adiyle faaliyete geçi
rilerek biister bakır istihsaline başlanmıştır. 
Fabrika bir millî serveti işletmekte ve bütün 
dünyada İsrarla aranan bakır gibi kıymetli bir 
madeni istihsal etmektedir. 
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Türkiye'mizin bu köşesinde zenginliğiylc 
uzun bir gelecek vadeden balkır yataklar], yıl
larca bu verimli istihsalin devam edeceğini 
göstermektedir. Fabrika o bölgeye geniş bir 
iş sahası temin etmesi bakımından da çok faydalı 
bir müessesedir. 

Halen liyakatli idarecilerinin ve işçilerinin 
gayretle çalıştığı bu fabrikanın baca gazların
dan meydana gelen zararlar üzerinde duraca
ğım : 

Bakır istihsali esnasında konsantrenin izabe
mi ne fırınlarında yakılın asında havaya kükürt 
gazları çıkmaktadır. Ve bu gazlar arasında, tc-
«iri çok büyük bir klorafil zehiri olan (SO2) 
kükürt dkJksilt vardır. SO2 bitkileri öldüren, 
mailivedon çok tehkkcli bir gazdır. Mıırgul Ba
kır Fabrikası yapılırken, bu gazlan zararsız 
hale sokacak tesislerin düşünülmemiş ve yapıl
mamış olmasını büyük eksiklik olarak: kaydet
mek isterim. 

Bugün MurguPu, bu baca gazlarının verdiği 
zararlar bakımından yaşanılması güç bir yer 
haline getiren, bu eksikliktir. Bu noksanlık 
1954 to anlaşılmış, bu gazları zararsız hale ge
tirmek için bir asit sülfirik fabrikasının te
meli atılmıştır. Bakır Fabrikası faaliyete geç-
Tiktcn sonra SO- gazları etrafa yayılmaya baş
lamış, yeşilliklerle dolu olan muhitin yeşil ör
tüsünü tahribotnıeye, fabrika çevresinden başlıya-
raık uzaklara doğru tesir alanlarını genişletme
ye devam etmiştir. 

Zarar gören halk, müesseseden tazminat ta-
lebetmiş ve müessesede bu talebi haklı görerek 
kabul etmiş. 

Halkın zararı günden güne artmakta devam 
ettiği için devamlı müracaatlar olmuş ve 19(15 
e kadar Ankara'dan tetkik için heyetler git
miş, raporlar tanzim edilmiş. Şimdi bu çeşitli 
raporlardan gayet kısa bâzı paragraflar oku
yacağım • 

1952 den itibaren akut zararları sahasında 
bulunan. Petek (köyünde mevcut. 3 994 armut, 
2 434 kiraz, 1 489 eril:, 673 elma, ve 484 cevizin 
4 sene içinde hapsi kurumuştur. 

Bu paragraf S02 gazının bitkiler için ne ka
dar tesirinin süratli ve zararlı olduğu hakkında 
bilgi vermektedir, insan sağlığına da zararı kü
çümsenemez. 
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1961 de giden diğer bir heyet raporundan 
paragraf : «Toprak ve erozyon, gazlar sebe'biyle 
tabiî flora'nm yok olması, bâzı sahalarda aynı 
sebeple ziraat yapılmaması yüzündendir ki, ara
zi örtüden mahrum kalmıştır. Bölgenin yağışb, 
toprakların bünyesinin tııılı olması, arazilerin 
çok meyilli bulunması erozyonu şiddetlendirmiş
tir. Bu sahalarda, bilhassa Damar köyünde tipik 
ve büyük tehlikeler arz eden heyelanlar müşa
hede olunmuş ve bâzı evlerin bu yüzden tahliye 
ettirildiği görülmüştür. Kültür arazilerinde de 
derin, geniş ve çok sayıda yarıntılar mevcuttur. 
Gezdiğimiz esnada çektiğimiz resimlerle de eroz
yonun veihameti görülmektedir. Halen Havza'da 
erozyonu önleyici tedbirler üzerinde çalışma 
mevcut değildir. Bilhassa Damar Petek ve ICa-
'baca köylerinin bâzı mahallerine bu yönden mü
dahale edilmediği takdirde evsafını kaybetmiş 
olan kültür arazisinin tamamen mahvolacağı ve 
buralarda barmılamıyacağı kamiline varılmış
tır.» 

Raporlar; gazın her türlü mahzurlarını izah 
etmiş, fakat alınacak tedbirleri kesinlikle be
lirtmemiştir. 

.1965 yılma kadar gazların verdiği zararları 
önleyici tedbirlerin gecikmesinden ve 1966 Son
baharına doğru fabrikanın bir iki sene önceki 
noksan istihsalini kapatmak için çift konvanter 
çalıştırılarak tam randımanla çalışması, asit fab
rikasının da bu gazları, zararsız hale getireme
diğinden, Mur-gul'ım havası çok 'bozulmuştur. 

Halk, izahına çalıştığım, şikâyet ve ıstırap
larını yaptığı hir sessiz yürüyüşle de ifade et
miştir. Memleketimizdeki işletmelerde istihsal 
edilen bakır içinde altın ve gümüş vardır. Ba
kır içinden bu altını ayıracak tesisler olmadığın
dan hu ayırım, hariç devletlerde yapılma'ktadı ı\ 

Hariçteki bu ayırımın, ne derece hassas ya
pıldığını kontrol etmek imkânı yoktur. Bu ba
kımdan Hükümetin bu iş için Türkiye'de bir te
sisin yapılmasının düşünülüp düşünülmediğini 
de öğrenmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri ve değerli Etibank 
mensupları, buraya kadar olan izahatımdan son
ra durumu şöylece toparlamak istiyorum. Gazlar 
sebebi ile bitki örtüsünün yok olması, ziraat ya
pılamaması yüzünden arazisi örtüden mahrum 
kalmış bölgenin yağışlılığı, arazinin çok meyilli 
olması, erozyonu şiddetlendirmiş ve buralarda 
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büyük tehlikeler arz eden heyelanların görüldü
ğü, birçok evlerin 'bu yüzden tahliye edildiği ki, 
bunlar raporda da belirtilmiştir. 

Buna göre, halkın (huzura kavuşturulmasi 
için, Bakanlığın istimlâk meselesi üzerinde has
sasiyetle durmasını ehemmiyetle beklemekteyim. 

Fabrika bacalarından çıkan gazları değerlen
diren ve zararsız hale getiren asit sülfirik fab
rikası, bakır fabrikası, tam randımanla çalıştı
ğında, bütün baca gazlarını, işliyerek zararsız 
•hale sokacak kapasitede değildir. 

Baca gazlarının, halkın sağlığına zarar ver
memesi için, en kısa zamanda tedbirler alınma
sını, buna ek tesislerin yapılmasını lüzumlu gör
mekteyim. 

Zarar ziyanda tazminat ödenirken, ilk yapı
lan tespitlere göre, arazileri aynı büyüklükte ve 
değerde olanların aynı miktar tazminat alıp ala
madıklarının yeniden tesbitini ve tazminatın her 
senenin rayicine göre ayarlanmasını, meselâ taz
minat ödenen bitkilerden tütün için, ilk seneler 
kilo başına ödenen para nedir ve diğer seneler
de ne gibi değişikliğe uğramıştır ? 

Bir diğer husus da her yıl ödenen tazminat
lara kıyasla 1961 yılındaki düşüklüktür : 

1958 de 2 014 000 lira 
1959 da 2 335 000 lira 
1961 de 200 000 liraya birden düşmüştür. 
1962 de 2 384 000 lira 
1964 de 1 910 000 liraya tekrar çıkmıştır. 

1961 deki tazminatın bu kadar az olmasının 
sebebini arilıyamadım. ? 

Sözlerimi bitirirkeın Etibank teşekkül ve mü
essese mensuplarıma çalışmalarında devamlı ba
şarılar diler, Yüce Heyete saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grup
lar adına beyanda bulunacak arkadaşların dı
şında, şahısları adına konuşacak üyelerin ko
nuşmalarının on dakika ile tahdit edilmesini 
mutazammm bir önerge verilmiştir. Yalınız, Sa
yın Ertem, bu önergeniz bu Etibank ve iştirak
leriyle ilgili rapora mı münhasırdır yoksa? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Hayır efen
dim, hepsine şâmildir. 

BAŞKAN — Bundan böyle vukııbulacu/k 
bütün İktisadi Devlet Teşekküllerine şâmildir 
buyuruyorsunuz. Önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Grup sözcüleri istisna edilerek, görüşmelerin 

onar dakika ile tahdidolunmasmı arz ve teklif 
ederim. 

Edirne 
İlham i Ertem 

BAŞKAN — Bundan böyle görüşülecek bü
tün İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
üzerindeki görüşmelere şâmil mahiyette diye 
beyanda bulunuyor Sayın Ertem. 

Buyurun aleyte Sayın Koç. 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, bugün üzeninde mü
nakaşasını yaptığımız, hizmetlerini ve faaliyet
lerini değerlendirmek için fikirlerimizi söyledi
ğimiz Etibank; kendi kuruluş kanununda, ma
denciliğimizin istismarına istikamet vermek ve 
bilhassa özel teşebbüse örnek bir müessese ol
mak hususunu gaye olarak göstermiştir. 

Şimdi, iktisaden geri kalmış 'bir memleket 
olarak, Türkiye'mizin refah ve saadetimi finan
se edecek bu büyük mücssesıeııin, hele bilhassa 
madenciliğimizin istismarını, bu ciddî, müesse
seyi tetkik ederken, münakaşa ve tahlil etme
den ve akademik bir şekilde tam maması ile 
Yüce Meclis huzurunda ve millet m ıtvac eh esin
de talhlil ve münakaşa etmeden, 10 dakikalık 
bir müddet içerisinde fikirleri kısıtlanılalım, bu 
müessesenin ciddiyeti ile ve kalkınmak azmin
de olan Türkiye'nin meseleleri ile kabili telif 
görmüyorum. 

Bu bakımdan, bu takririn aleyh indeyim 
ve konuşmaların 10 dakikaya inhisar ettiril
memesi hususunda rey vermenizi istirlhıaım edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Süleyman 

Onan, siz ele bu takririn aleyhinde söz istediniz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım, memleketi
mizde birçok mevzuları mesleklerine göre, ku
ruluş gayelerine göre, bünyesinde toplamış bu
lunan İktisadi Devlet. Teşekküllerinin muraka
besi, kanunen Yüce Meclisimize hak olarak ta
nınmıştır. Beş Yıllık bir hesap ve murakabe
nin ibrasına aidolarak mesele esaslı olarak in
celenmeden, muhtevası hakkında kati bir sonu
ca yarmadan, geçiştirici bir konuşmayla bunu 
kabul etmemizin her halde hakikate uymıya-
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cağı Yüce Meclisin değerli üyelerince de lıü-
kümlenıniş olmalıdır. Onar dakikalık gibi bir 
zamanı, heşer dakikalık gibi bir zaman değil. 

BAŞKAN — Beş dakika değil, on dakikadır. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Günler
ce bu mevzu didiklense gene kâfi gelmez ça
lışmalar. 

Aziz arkadaşlarım, milyonları, milyarları 
aktaran bir teşekkülün hesapları, on dakikalık 
bir konuşmaya sığar mı? istirham ediyorum, 
beş yıllık bir vebali .ibra edecek olan bizler ko
nuşmadan, anlamadan, mulhtevası hakkımla 
esaslı bir bilgiye varmadan bunu kabul etmiye-
lim. Dilediği gibi, değerli Milletvekili arkadaş
larımız görüşlerini, incelemelerini Yüce Meclise 
sunsun. Esasen ben, şaihsan bu kaini murakabe
nin Meclise verilmesine de taraftar değilim. Bir 
ihtisas komisyonun mütehassıs bir heyetçe bu 
hesapları didikliyerek bir rapora bağlanması, 
ondan sonra Meclisimize getirilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Zaten vardır. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Bu kar
ma komisyonun raporunu, ihtisas komisyonu 
olanak: mütalâa etmiyorum. Müsaade buyurun 
değerli arkadaşlarım, İktisadi Devlet Teşekkül
lerini ayrı ayrı, Etibank gibi maden işleri ile 
uğraşan, sanayi işleriyle uğraşan, ve 
'sair meselelerle ımeşgul olan 'ehliyetli 
arkadaşların didik didik etmesi lâzım. Za
manı geçmiş, beş yıl evvelki yürütücüleri, yö
neticileri burada yok, esasen 5 yıllık, ihtiyar
lamış hesapları biz, böyle anlık bir doğıış duy
gumuza göre mütalâa cdipde nasıl bunun doğ
ruluğunu ortaya çıkaracağız? İttifak edelim ar
kadaşlarım bu hususda bütün arkadaşlarımı
zın görüşmesine fırsat verelim, on dakika gibi 
'bir zamanla bunu sınırlandırmayalım. Böyle 
olursa, millet ıhizm etine daha yalkın, daha çok 
anlamlı bir çalışma yapmış olunuz. Istirihaim edi
yorum değerli arkadaşlarım, öne.rigc aleyhinde
ki vâki konuşmama iltifat buyurunuz, öner
geyi reddediniz. Bu hesaplar, elıliyetli arka
daşlarımız tarafından Yoee Meclis kürsüsünde 
Türk Kamu oyuna istendiği şekilde duyurul
muş cl'sun ve rahat gönülle ibrasını yapmış 
olalım bu müesseselerin. Teşekkür tilerim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Grup adına beyanda bulunacak arkadaşla
rın dışında, şahısları adına konuşacak konuş
macılar, bundan sonra bilûmum İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki konuş
maları onar dakika' ile mukayyettir. Saym Ab-
dülbâri Akdoğan, buyurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri ve İkti
sadi Devlet Teşekkülleri mensupları : 

Ben maden mevzuuna maden işlerinde risk 
ve gelir haddini ele alarak girmek istiyorum. 
Zira madencilikte yatırım hülıiım ve külfetli 
bir meseledir. 

Yrurdumuzda yerli serımaye, nedense maden 
işinden kaçınır. Bugün birkaç maden işletmesi
ne bakıp, özel teşcibbüsün büyük yatırımlara 
girişerek maden işlettiği kanısına var manialı
dır. Konu, önemine uygun dikkatle incelendi
ğinde, özel teşebbüs elindeki madenlerin, ge
lir sağlandıkça, azar azar yatırılan sermaye ile 
gelişmiş oklukları görülür. Bizde özel teşebbü
sün hiç birisi, önceden bir mütahassısa etüt 
yaptırarak, işin değerine uygun bir sermaye ile 
düzenlenip kurulmamıştır. 

" Madenci; dünyamın her yerinde iyimser tip
tir. Esasen bu tip olmıyan madenci müteışelb'bis 
değildir, işin başında başarısızlığa uğramaya 
ma'hkûdur. Bu bakımdan madenciye kredi aç
mayı düşünen banka, ya da büyük sermayedar 
parayı, madencinin sözüne kapılarak değil, işi 
bir mütehassısa inceleterek, onun vereceği ra
pora göne düzenlemelidir. 

Maden işlerinde riskin büyümesinde, ya da 
asgari hadde düşmesinde, yatak, coğrafî du
rum, teşekkül tipi, büyüklüğü ve cevherleşme 
özelliği gilbi, faktörlerin etkisi umulduğundan 
büyüktür. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, İra verdiği
niz teknik izahatın ne bilanço ile, ne ka'tî hesap
la hiçlhir ilgisi yok. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — Ya
tırılmış olan sermayenin risk ve kâr yahut za
rarları ile ilgili Sayın Başkanım, sözlerimin ba
şında bunu arz ettim. 

Bir maden yatağı, sadece mostraları takip 
veya bu mostralarda önemsiz bir iki yarma 
açılmak suretiyle yapılan arama sonuçlarına 
dayanılarak tertiplenmiş ilk etüt. durumunda
ki raporla ele alınır. 
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Geniş çapta çalışmalara girişilir'se, iyo yatı
rılacak sermaye emniyeti sağlanmanı iş, binne-
tice bu teşebbüste daha çok talibe güvenilmiş 
ve büyük risk'lere katlanılacak demektin'. Cev
herleşme teşekkülü bakımından hususiyet gös
teren yataklarda hayli sürprizli neticelerle» kar-
şılaşılalbilinir. 

Çoğunlukla jeolojik yapısı sakin, yatak'laş-
ması düzenli (kömür, demir, kayat-uzıı ve ben
zeri yataklar gıibi) rüsubî teşekküller, sathi bir 
ot itti e ele alınsalar da risk haddi evvelkiyle 
kıyaslanın ıyacak kadar azdır. 

Hanıgi iCeviherleşime teşekkülü ve yatak tipi 
olursa olsun, ciddî bir ımtdenciılik işine girişme
den önce, yatı rıh naşı düşünülen sermaye •tııta-
rııııu % 5 - 10 arasında ilgili sahanın jeolojik 
'durumu, sahrelerin petrografik', cevherin mi
neralojik etütleri ile birlikte yapılması 1 azmi
dir. 

J-iıı kadar dikkatli . hazırlanan bir çalışma 
sonunda 'ortaya konulacak maden isimdeki risk 
nisbeti, her (hangi bir endüstri, hattâ ulu - orta 
il.)ir ticaret iş imd ekinden daha. azdır. 

Maden işine yatırılacak sermayenin emni
yeti ile ilgili lanapreıns'ipJeri değerli maden mü
hendisleri ve maden teşekkülleriniu başında bu
lunanlar çok iyi bilirler. Bu prensip ve esasları 
burada kıymetli zamanlarınızı almamak ama-
ciyle arz etmiyeeeğim. 

Böyrecc, sözlerimin, basında, arz ettiğim ma
dencilikteki risk tâbirini kısaca izah ettikten 
sonra madencilikte gelir haddine değinmek "iste
rim : 

İler hangi bir madene yatırılan sermayenin 
gelir haddi, işin büyüklüğü, gclcee'ği, sağlamlık 
ve süresi ile ters orantılıdır. Yani işin geçmişte 
sağladığı ve gelecekte umulan kazaııicı ne kadar 
düzenli, emniyeti i ise kâr had d inin o nisbette 
az olması lâzımdır. Kl'c alınan cevher yatağının 
düzensiz, satılık cevher piyasasının verimsiz ve 
oynak oluşu, iş emniyetini aza 11 ir. Bu durumda, 
yatırılacak sermayenin, kâr haddi (Risk büyü-
ye'eeğindcn) % 40 a kadar yükselebilir. 

Bugün, Devlet eliyle işletilen Divriği Demir, 
Ergani, Murgul - Bakır, Keçiborlu Kükürt, (<ıı-
le'man Krom yatakları gibi varlıkların yıllık is
tihsalleri ve cevherleşme evsafı bakımından iç 
ve dış piyasa durumları sağlanmadan, konula
rına para yatırımı elverse % 8 - 10 net, kârla 
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yetiiıilebilinir. öte yandan dış görünüşü iyi, an
cak birkaç, yıllık geçmişi bulunan bir manganez 
yatağına konulacak paranın geliri % 15 - 20 
den az olmamalıdır. Yatağın çalışılmış ve iyi 
incelenmemiş, bulun'ması halinde ise kâr haddini 
% 40 tan aşağı düşürmemek gerekir. 
• Buradan şu netice çıkar : Kâr haddi sermaye 

emniyeti ile ters orantılı olarak % 8 - 40 ara
sındadır. 

Değerli arkadaşlar, buraya kadar madenci
likte yatırım, ve kâr haddine kısaca değindikten 
sonra bugün Türkiye'nin maden işletmeciliğini' 
yapan Etibankm durumuna değinmek isterim. 

Sayın Başkan, yalnız bir hususu öğrenmek 
isterim, eğer vaktim doldu ise, sözlerini yanda. 
kalacaksa, hiç mevzuya girmiyeyim. 

BAŞKAN — Evet, Yüce Meclisin karariyle 
on dakika içinde konuşmanızı bitireceksiniz. On 
dakika sonunda sözünüzü keserim. Üç dakikanız 
var, ona göre sözünüzü ayarlayınız lütfen. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu duruma göre 
ben, Etibankm işletmekte bulunduğu krom, ba
kır gibi birkaç tane ehemmiyeti haiz cevherleri
ne kısaca değinmek istiyeceğim. Etibank, malû
munuz olduğu veçhile, son senelerde bilhassa 
krom cevherini, 1957 yılında 900 bin ton olan 
krom cevherini, 300 bin. tona kadar düşürmüş
tür. Bu, tabiî piyasa oynaklığından ötürüdür. 
Fakat, bunu katî olarak bilmek lâzım ki, bugün 
krom cevheri, bilhassa çelik sanayiinde kullanıl
maktadır. Dünya çelik sanayiinin 1970 istihsali 
nazara, alınırsa, 300 milyon ton civarında olmak 
gerekir. Halihazırda dünya devletleri içerisinde 
krom. istihsal eden devletlerin yanında Türkiye'
nin yeri mühimdir. Diğer devletlerin istihsal 
durumlarını da nazarı itibara, aldığımız takdir
de, Türkiye'nin asgari haddi ile senede bir mil
yon ton krom cevheri istihsal etmesi gerekir. Bu 
bakımdan Etibankm ilerdeki hazırlıklarını bu 
yola yöneltmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci konu da bugün 
haliham'da Etibank'm elinde bulunan ve birkaç 
de Di RUS heyetlerinin gelip gitmesiyle bir türlü 
noticeleneıniyen alüminyum cevheridir. Bu mev
zuda Etibank çalışmalarını geciktirmeden, bir an 
evvel bu alüminyum cevherine yatırılacak yatı
rımın gerçekleştirilmesi yolunu muhakkak su
retti1 bulmalıdır. 
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3 ncü olarak, yine malûmunuz olduğu veç
hile, Karadeniz balar cevherleri hakkında bir 
gensoru önergesini Yüce Meclise takdim etmiş
tim. Bu gensoru çerçevesi içerisine girmeden... 

BAŞKAN — Lütfen buraya girmeyiniz Sa
yın Akdoğan. Bu Karadeniz'deki bakır cevher
leri daha bu sene ele alınan bir şey. Halbuki gö
rüştüğümüz konu 1959 - 1963 senelerine ait he
saplardır. Rica ederim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Bu hususa değinmiyceeğim efendim. Yani, 
1959 - 1963 seneleri arasında bakır cevherine ve
rilen ehemmiyetten bahsedeceğim. 

1956 senesinde, birçok yabancı firmaların, 
bakır cevherlerimize ortak olmak için Etibanka 
yaptıkları müracaatlar malûmunuzdur. Bir tür
lü bu Karadeniz bakır cevherlerinin eldeki ha
zır projesi ile faaliyete geçemeyişine akıl erdire
miyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, bağlayınız 
lütfen sözünüzü. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Peki Sayın Başkanım, ben bu bir dakika içinde 
bir şey konuşaînıyacağım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Eti-

bank ve iştirakleri hakkındaki görüşmelerin ye
terli olduğuna dair önerge gelmiştir. Hükümet 
adına Sayın Bakan, Komisyon adına Sayın Baş
kan konuşacak mısınız?,.. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI MİTHAT DÜL-
GE (Manisa) — Hayır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Etibank Denetim Kurulu raporları üzerinde

ki müzakerelerden kâfi miktarda Yüce Meclis 
tenevvür etmiştir. Kifayetini arz ve rica ederim. 

Ahmet Can Bilgin 
Kütahya Milletvekili 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. : Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Çakmak, siz de bir önerge vermiştiniz. 
Aynı mahiyette olduğu için okutmadım, özür 
dilerim. 

Cetvelden 1959, 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıl
larında Etibank Teşekkül Merkezi, Etibank Mur-
gul Bakır İşletmeleri Müessesesi, Etibank Erga
ni Bakır İşletmesi Müessesesi, Etibank Şark 
Kromları İşletmesi Müessesesi, Etibank Keçi
borlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesi ve diğer 
müesseseleri ayrı ayrı zikretmek suretiyle kâr, 
zarar ve bilanço neticelerini okutup Yüce Heye
tinizin oyuna sunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetinizin 
oyuna sunacağım ve tasvibini alacağım hu
suslar, kazai mercilere intikal etmiş veya 
intikal etmesi gereken, mahiyette olan hususları 
kapsamakta, onların dışında kalmaktadır. 

Etibank teşekkül merkezi. 
1959 kâr 46 572 166 lira 77 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1960 Jsâr 63 556 872 lira 76 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1961 kâr 23 267 506 lira 02 kuruş. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1962 kâr 30 013 026 lira 83 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyemlıer... Kabul edilmiştir. 
1963 kâr 44 424 050 lira 70 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Etibank Murgul Bakır İşletmesi Mües

sesesi. 
1959 zarar 11 200 652 lira 47 kuruş. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; sa
yın üyelere dağıtılmış bulunan cetvelde bu 
miktar 6 344 341,51 lira olarak yazılmıştır. 
Komisyon, daha sonra yapmış olduğu ince
leme ile bunun sehven geçiştirilmiş olduğunu 
beyan etmektedir ve bunun yerine 11 200 652 
lira 47 kuruş kâr mevcut bulunduğunu be
yan etmektedir («Kâr değil zarar var» ses
leri.) Pardon, affedersiniz zarardır. 11 200' 652 
lira 47 kuruş zarar olarak beyan edilmekte
dir. Değiştirilmiş bu şekli ile 1959 yılı Eti
bank Murgul Bakır İşletmesi Müessesesinin 
zararını oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1960 kâr 12 542 599 lira 26 kuruş. 
BAŞKAN — 1960 yılında da sizlere dağı-
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tılmış bulunan cetvellerde bu kâr miktarı 
23 743 251,73 -olarak görülmektedir. 

Yine komisyon bu rakamın buraya sehven 
yazıldığını belirtmiş kâr miktarının bu şekilde 
değil, 12 542 599 lira 26 kuruş olarak düzel
tilmesi lâzımgel eliğini belirtmiştir. Binaen
aleyh, bu tashih edilmiş şekliyle, yani 1960 
yılı Etibank Murgul Bakır İşletmesi Müesse
sesinin kârını 12 542 599 lira 26 kuruş olarak 
Yüce Heyetinizin oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

1961 kâr 2 549 436 lira 44 kuruş. 
BAŞKAN — 44 kuruşluk kısım, dağıtıl

mış ^bulunan cetvellerde mevcut değildir'. Bu 
tasihih edilmiş şekliyle 1961 yılı kârı 2 549 436 
lira 44 kuruş olarak oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

1962 kâr 11 898 065 lira 98 kuruş. 
BAŞKAN — Dağıtılan cetvelde 11 898 066 

lira olarak düzenlenmiştir. Komisyon bunu 
değiştirmiş ve Divan Kâtibi arkadaşımızın 
okuduğu gibi 11 898 065 lira 98 kuruş ola
rak düzeltilmiştir. Düzeltilen bu şekli oyunuza 
sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir. 

1963 kâr 8 473 265 lira 13 kuruş. 
BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle idare heyetleri de ibra edilmiş 

bulunmaktadır. 
Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi : 
1959 kâr 59 232 296 lira 75 kuruş. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... EtmiyGriler... Kaimi edilmiştür. 

1960 kâr 81 690 195 lira 07 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
1961de kâr 72 193 844 lira. 
BAŞKAN — Oyunuza, arz ediyorum : Ka

bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
1962 kâr 54 859 823 lira 08 kuruş. 

BAŞKAN — Bu 1962 yılındaki kârda da 
komisyonun bir düzeltiri esi, bir değişikliği 
vardır. Dağıtılan cetvellerde 54 859 423 
lira olarak gösterilmiştir. Şimdi komisyon bu 
miktarı değiştirmiş ve 54 859 823 lira 8 kuruş 
olarak' tesbit etmiştir. Bu düzeltilmiş şekliyle 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. 

I 1963 kâr 41 124 577 lira 51 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

I edenler... Etmiycnler... Kaibul edilmiştir. 
Dolayısiyle idare kurulları da ibra edil

miştir 
I Etibank Şark Kromları İşletmesi Mües

sesesi. 
1959 kâr : 19 755 426 lira 08 kuruş. 
BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum : Kabul 

I edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
1960 kâr 20 102 998 lira 79 kuruş. 

I BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. : Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

«1961 yılında kâr 20 155 367,64 Tl. 64 
kuruş :» 

I BAŞKAN — Burada da komisyon bir deği
şiklik icra etmiştir. Dağıtlımış bulunan cetvel-

I lerde 20 155 368 lira -olarak düzenlenmiş olan 
1961 yılı kârı düzeltilmiş şekli ile 20 mil
yon 155 bin 367 lira 64 kuruş olarak oya su-

I nulacaktır. Bu şekli ile oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

«1962 yılında kâr 4 282 922 39 kuruş» 
BAŞKAN — Cetvelde 39 kuruşluk kısım 

mevcut değildir. 4 282 922 lira 39 kuruş ola-
I rak bu yıl kârını oyunuza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

1963 zarar 4 232 199 lira 64 kuruş. 
I BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum : KM-
I bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
I Dolayısiyle idare kurulları da ibra olun-
I muştur. 

Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi 
I Müessesesi : 

1959, kâr : 1 080 094 lira 19 kuruş. 
I BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum : Ka-
I bul. edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

1960 kâr : 1 482 312 lira 06 kuruş. 
i BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. : Kabul 
I edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

1961, kâr : 2 204 051 lora S<\ kuruş. 

BAŞKAN — Dağıtılan eetcllerdo 2 204 052 
lira olarak düzenlenmiştir. 

Komisyon bu miktarı değiştirmek sure
tiyle 2 204 051 lira 86 kuruş olarak oya su
nulacak hale getirmiştir. Düzeltilen bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

I «1962, kâr : 2 904 647 lira 47 kuruş.» 
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BAŞKAN — Cetvelde 47 kuruşluk ilâve 
mevcut değildir. 47 kuruş ilâvesiyle düzelti
len şekliyle oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1963 kâr : 3 046 063 lira 74 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle idare kurulları da ibra edil

miştir. 
«Etibank Elektrik İşletmesi Müessesesi 

1959 zarar 64 192 257 lira 68 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Zarar kısmı kabul edil
miştir. 

1960 zarar 78 256 190 lira 13 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1961 zarar 85 945 804 lira. 
BAŞKAN — Dağıtılan cetvelde 85 milyon 

945 bin 803 lira olarak yazılmıştır. 804 lira 
olarak düzeltilmesi lâzımdır. 85 milyon 945 
bin 804 lira olarak oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1962 zarar 96 879 052 lira 97 kuruş. 
BAŞKAN — Cetvelde düzeltme yapılmıştır. 
96 879 053 lira olarak cetvelde görünmek

tedir. Düzeltilen şekli 96 879 052 lira 97 ku
ruştur. Bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1963 zarar 44 129 885 lira 19 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
idare kurulları ibra edilmiştir. 
Etibank Üçköprü Krom İşletmesi Mües

sesesi; 1956 da kâr ve zarar mevzuubahis de
ğildir. 

Kurulmadığı iğin mi, hukukî vasfı mı 
mevcut değil, henüz daha şahsiyet kazanma
mış, o bakımdan yok. 1960 da, 1961 de yine 
yok. 1962 de faaliyete başlıyor. Okuyun efen
dim. 

Etibank Üçköprü Krom işletmeleri Mües-
seessi. 

1962, kâr : 3 797 704 lira 70 kuruş. 
BAŞKAN —• Cetvelde düzeltme yapılmıştır, 

düzeltilen şekliyle 3 797 705 lira, 3 797 704 
lira 70 kuruş olmuştur. 

Bu şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1963, kâr : 1 610 331 lira 87 kuruş. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

idare kurulları da ibra edilmiştir. 
Etibank Emet Kolemanit İşletmesi müessesesi : 
1962, kâr : 3 374 443 lira. 
BAŞKAN — 1959, 1960, 1961 de mevcut 

değil; 
Oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
1963, kâr : 4 546 715 lira 64 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İdare kurulları da ibra olunmuştur. 
Etibank Küre Bakirli Prit İşletmesi mües

sesesi : 
1962, kâr : 7 823 033 lira. 
BAŞKAN — 1959, 1960, 1961 de yok. Oyunu

za sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1963, kâr : 5 009 977 lira 89 kuruş. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santral
leri T. A. Ş. 

Elektro Metalürji Sanayii T. A. Ş. 
Eti Yapı Limited Şirketi (Tasviye halinde) 
Bunlar hakkında da genel görüşme icra edil

miştir. 
Sayın Komisyon Başkanı, bu düzeltilmiş şekle 

göre, tabiatiyle blânçonuzu düzeltiniz. Ona göre 
bilançoyu intibak ettirmek gerekiyor. Bu, Riya
sete gönderdiğiniz bilançonun son durumu mu
dur? 

KAMU İKTİSADI DEVLET TEŞEBBÜS
LERİ KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MİTHAT DÜLGE (Manisa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Kâr olarak bilançoda neticeten 
12 542 599 lira 26 kuruş olarak görünüyor. Değil 
mi. efendim. 

KAMU İKTİSADİ DEVLET TEŞEBBÜS
LERİ KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MİTHAT DÜLGE (Manisa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Geçmiş yılların zararı, 11 200 652 
lira 47 kuruş değil mi efendim?. 

KAMU İKTİSADİ DEVLET TEŞEBBÜS
LERİ KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MİTHAT DÜLGE (Manisa) — Matbu olan bu 
bilanço esas itibariyle doğrudur, Sayın Başka
nım. Bu zararın 11 milyon lirası düşmektedir, 
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cetvelde eksik gösterilmiştir, yani, bu şekilde bir 
tab hatası olmuştur. Esas itibariyle doğrudur. 
Doğrudur rakamlar. 

BAŞKAN — Neticcten 23 milyon 743 bin 
251 lira 73 kuruş görülen kâr, cetvelde VI milyon 
542 bin 599 lira 26 kuruştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şekilde Etibank 
ve bağlı iştiraklerinin denetleme raporları üze
rindeki müzakereler intacolunmuş, bağlı teşek
küllerin kâr ve zarar hesapları Yüce Meclisimizce 
kabul edilmiş, idare kurulları ibra edilmiştir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
Efendim.... 

BAŞKAN — Sayın Akalın; yerinizden konuş
mayın, lütfen, ayağa kalkarak beyanda bulunu
nuz. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
İştirakleri reye sunmadınız. Bunu hatırlatmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sunduk efendim, sabahtan beri 
bunları okuttuk. 

Muhterem arkadaşlarım. Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurum ve bağlı iştirakleri hakkındaki 
görüşmeye geçiyoruz. 

Millet Partisi Grupu Adına Sayın Ahmet 
Cebi, buyurunuz. 

Sayın Ahmet Cebi, biraz evvel yine zatiâlmiz-
1(3 muhatabolduk. Çok rica ederim, 1959 - 1960 -
1961 - 1962 - 1963 yıllarındaki bu müesseselerin 
kâr, zarar, kati hesap ve bilançoları üzerindeki 
görüşmeyi yapmaktayız. Bu sınır dâhilinde mü
talâada bulununuz, bundan sonraki temennileri
mizi mevcut programın en son günü yapacağız. 
Çok rica ederim. 

M. P. GRUPU ADİNA AHMET CEBİ 
(Trabon) — Saym Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Türkiye 'Kömür İşletmeleri Kurumunun .1959 -
1963 yılları arasındaki blânçosu üzerinde Millet 
Partisi Grupunun görüşlerini izaha çalışacağını. 

Şimdi elimizdeki cetvellerde ufak matematik 
hatası değil de, bakım hatası olduğunu Sayın 
Başkan söyledi ve ona göre düzel tümel eri... 

BAŞKAN — Sayın Cebi, bakım hatası deme
dim, komisyon tarafından daha sonra düzeltil
miştir, dedim. 

AHMET ÇEBi (Devamla) — Komisyon ta
rafından düzeltilmiş. Yalnız, bizim elimize ge
lenlerde miktar değişikliği olmadığına göre, ba
sım hatası da olabilir, yanlış geçme de olabilir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, basım hatası, 
matbu hata değil; komisyon tarafından daha 
sonra incelenmiş ve düzeltilmiş, komisyon irade 
beyan ediyor, öyle değil, böyle diyor. Yine ha
kem Meclis. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET ÇEBİ 
(Devamla) — Bu husus, bizim görüşümüze göre, 
1959 ve 1963 yılları arasındaki, gelir ve giderler 
üzerindeki görüşümüzü değiştirecek bir konu de
ğildir. Bu husus düzeltilmiştir, hepsi o kadar. 
Bizim esas gelir ve giderler üzerinde durduğu
muz başlıca nokta, Türkiye Kömürleri İşletme
leri Kurumuna bağlı, bilhassa Ereğli Kömürleri 
İşletmesinin umumiyetle zarar etmesi ve bu za
rarın nelerden meydana geldiğidir. 

Saym milletvekilleri, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu kurulmuştur, ama memleketi
mizin enerji politikasında, maalesef yeri tarif 
edilmemiş, sabit nirengilere bağlanmamıştır. Bu
nun lehine veyahut aleyhine enerji politikasında 
yan tesirlerin izleri görülür. Şöyle ki; Türkiye'
de 1959 - İ963 yılları arasında kullanılan ener
jinin takriben üçte biri kömür, % 16 sı linyit, 
% 23 ü petrol, maalesef % 1 i elektrik, % 13 ü 
odun ve % 14 ü de tezektir. Aşağı - yukarı tezek, 
kömürün yarısına denktir. Halbuki Türkiye'de
ki kömür rezervleri, görünür olarak, eni boyu 
ve kesafeti belli olan kömürün, hesaplanan neti
ceye göre, 355 milyon tondan fazla ve yine bu 
kömür damarlarının devamı, bilinen devamı ve 
mümkün devamı, yine yaklaşık bir hesapla de
ğerlendirirsek Türkiye'de bir milyar tondan faz
la tas kömürü vardır. Yine bunun yanında, 
M. T. A. raporlarına göre görülebilir, kati neti
cesi belli 500 milyon tondan fazla linyit vardır. 

Şimdi, 1959 - 1963 arasındaki Türkiye'nin 
enerji istihsali yalnız maden kömüründen olsay
dı, tezek, odun, linyit bunun dışında olup, yal
nız maden kömürü kullanılmaydı, kullanılan ener
ji yalnız maden kömüründen olsaydı, bu Ölçüde 
Türkiye'deki kömür 80 seneden fazla Türkiye'
nin ihtiyacına karşı gelebilirdi, elimizdeki kati 
rakamlara göre. Yani, hiçbir enerjimiz olmasa 
80 sene Türkiye kendi kömürü ile geçinebilir. Yi
ne aynı arada, kullanılan enerji linyitle karşılan
mış olsaydı elektrik, taş kömürü, tezek, odun ye
rine kullanılmış olsaydı, Türkiye'deki linyit, 
Türkiye'ye 20 seneden fazla yetecekti. Şu halde 
yine 1959 da 1963 arasındaki enerji istihlâkimi-
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zi linyit ve kömürde karşıaştırırsak yüz Keneden 
fazla Türkiye'nin enerji istihlâki bu iki madde
den, yani linyit ve kömürden karşılanabilir. 

İşte bu millî enerji karşısında, maalesef Hü
kümet bir millî enerji politikası gütmeımişrbir. 
ıBu husus, kısmen Senato'da da dile getirilmiş. 
Bu kadar açık olarak değil de, bir millî enerji 
politikası dile getirilmiş fakat, o tarihten beri 
bakanlıklarda maalesef bu hususta bir çalışma 
yapulmamışitır. Türkiye'nin millî bir enerji po-
litilka'sının tesbitini, M. P. Meclis Grupu ısrarla 
ve samimiyetle arzu etmektedir. Maalesef, kö
mür enerji politikamızın yeri, enerji politika
mız, millî bir politika olarak teslbit edilmediği 
gilbi, Türlkiye Kömür İşletmeıleri Kurumunun da 
politikası ve yeri, enerji politikamız içerisinde 
tesibit edilmemiştir. Enerji politikamızın içinde 
Ibunun da yeri kaygandır. Bu dış tesirlere göre 
ki, dış tesirler maalesef - biraz sonra izah ede
ceğim - bazan Türkiye'nin lehine, çok zaman 
<da aleyhine inkişaf etmektedir. Yani, izalh ede-
cıeğimiz kâr ve zararlar bununla ilgilidir. Mec
lis gündeminde bir kanun telklifi var idi. Tür
lkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 
ikinci maddesinin B fıkrasına bir elkde bulu
nulması hakkında Türlkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu özel sektörün istihsal ettiği kömürü 
- çok affedersiniz - linyiti - kömür de olabilir 
ama, umumiyetle Türkiye^defci tatbikat linyit-
ıtir, linyiti satınalıp ihtiyaç sahiplerine taleple
ri vukuunda satabilecek. Bu kanun üzerinde 
de Millet Partisinin görüşü müspettir. Bu şe
kilde çalışma yapılmaktadır. Yalnız bunun ya
nında Trakya^dalki Alpullu Şeker Fabrikası 
Trakya'da çıkarılan kömürü yakacak olarak 
kullanırdı. Şimdi bakıyoruz, bu fabrika yaka
cak sisteminde bir değişiklik meydana getirmiş, 
l'uel - oil yakmaktadır. Pınar Hisar (Jimento 
Fabrikası halen yakacak, düzeninde değişiklik 
ımeydana getirmektedir. O da linyitten Fucl-oiıl'e 
geçmektedir. Trabzon Çimento Fabrikası da öy
le yeni yapılıyor, Fuel-oil ile çalıştırılacak. Bilmi
yorum ama ben 10 seneden evvel böyle Fuel-oil 
yakacağını duymamıştım. Belki duymuş olabi
lirim. Ama, dünyadaki tatbikatı çok az idi. 
Bir taraftan biliyoruz ki, bitümlü madenlerden 
petrol müştakları, yani benzin, motorin, gaz 
yağı ve diğer yakıtlar elde etmelk mümkün iken 
Fuel-oil den bu çak daha 'kolay olabilir. Böyle

ce Türkiye'nin kendi millî enerjisi varken ve 
belki ithal malı olarak - tatbikat dörtte üç böy
ledir - benzin, motorin veya gaz yağına ihti
yaç varken bu ithal ettiğimiz ham petrolün bü
yük kısmı Türkiye'de Fuel-oil olarak istihlâk 
edilir. Kendi yerli ve millî enerjimiz olan ham
maddemiz kömür, maalesef yeraltında yatar. 
İşte Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun, 
içimde olduğu zor bir durum, rekabet durumu. 
Maalesef millî fabrikalar, millî müesseseler, An
kara'da ordu bakanlıklar ve apartmanların ya
kıt sistemi gittikçe kömürden Fueljoil sistemi
ne dönmektedir. Fabrikalarda da böyle. Bunun 
yanında Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanının bu kürsüden ifade ettikleri rakamlara 
göre, özür dilerim Sayın Başkan 1959 - 1963 
yılları arasındaki transfer edilen ralkamı bilmi
yorum, ama bize bir yol göstermesi bakımın
dan 1966 yılındaki rakamı vereceğim, 
1 800 000 000 den fazla Türk Lirası dışarı 
transfer edilmiştir. Artık 1959 ile 1963 yılları 
arasında belki bu kaldar, belki biraz dalha azdır, 
kendi tahminime göre biraz daha azdır, ama 
çok az değildir. 1963 e kadarfci bilançolar üze
rinde konuşuyoruz. Birkaç sene sonra 1967 -
1968 e kadar konuşacağız. Böyle korkunç ra
kamlardan, millî varlığımızın, Türk lirasının 
dışarıya transfer edilmesinden korkuyoruz. 
Çünkü, buna karşılık yerli enerji hammadde
miz vardır. İşte bu bakımdan Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumunun enerji politikaımi'zdalki 
yerinin sarih olarak teslbit edilmesini hassaten, 
şahsım adına değil, grupumuz adına rica ediyo
rum. 

Kömür İşletmeleri Kurumunun bugün zarar 
eden müeseseleri de vardır, kâr eden müessese
leri de vardır. Bunların hemen başında diyebi
leceğim; çünkü, bu Kuruma bağlı en büyük iş
letme Ereğli Kömürleri İşletmesidir, zarar eder. 
Şimdi zarar şurada olur, burada olur. Yahut prog
ramı bu idi, şöyle çalışsaydı kâr ederdi, böyle ça
lışsaydı zarar ederdi. Bu tâbirin dışında, kendi 
inancımız ve anlayışımızla bağdaşmıyan başka bir 
husus var; kömürü, işletme çıkarır, fiyatını 
Hükümet tesbit eder. Artık bunu tarif ettikten 
sonra, bir işletmenin kâr ve zararı bence müna
kaşa edilmez. Eğer o satış fiyatını işletme
nin otoritelerine vermek mümkün olsa idi, her 
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halde bu şekilde bir zarar bilânçosuyla karşı
mıza gelmezlerdi. 

(Bunun yanında, kendi şahsi bilgime göre, 
dünyanın çalışması en zor kömür yataklarını 
ihtiva eden bir havzadır Zonguldak. Jeolojik 
teşekkül; yani yeraltındaki kömür yatakları ve 
yataklar arasındaki diğer tabakaların yeral
tındaki bulunuş şekli, meyli, sıkışmış duru
mu, açılmış durumu, bükülmüş, durumu, ters 
dönmüş durumu ve çoğunlukla deniz seviyesi 
kodunun altındaki durumu, su problemi bakı
mından da dünyadaki diğer kömür işletmeleriy
le mukayese edilece'k olursa en pahalı kömür 
işletmesi vermekte olan bir müessesenin Zon
guldak olduğunu görürüz. 

Bunun yanında kömürlerimizin kalitesi de 
maalesef iyi değildir. Bu kömürün teşekkülün-
deki bünye külü Avruıpa'daki, İngiltere'deki kö
mürlerin bünye külünden dalha fazladır. Bir ton 
kömürün içerisine yüz kilo veyaıhutta ikiyüz 
kilo ta§ karışmıştır, kömürün yanında taş var
dır, yandığı zaman kül olarak kalıyor. Tama-
miyle yıkanmış bir kömürün içindeki anorganik 
maddeyi kül olarak kaibul edersek kömürleri
mizin de bünye külü, iç külü dünyanın 
diğer kömür yataklarmdaki kül nisbetinden 
fazladır. Bu bakımdan kömürün çıkarılmasın
dan sonraki yıkamadaki tesislerde kül nis-
betinin azaltılması için lâvaj, - ki bu ecnebi 
bir terimdir. Türkçesi yıkamadır, mümkün ol
duğu kadar ecnebi lisandan bu kürsüde dili
mi tutmak, frenlemek isterim, bu bakımdan ec
nebi lisan kullanmak istemiyorum - yıkama
nın iyi olması lâzımdır. Kül ve taş kısmı faz
la olursa kömürün maliyetini yükseltir veya-
hutda bu kaçan külü tutmak için kurulan te
sisler de yine bu maliyeti yükseltir. Bu bakım
dan Zonguldak kömür havzasındaki maliyet 
dünyanın diğer yerlerindeki maliyetin üstün
dedir, işçiliği zordur. Bunlar muhakkak ki, 
kömür fiyatında, maliyete tesir eder. Bunun 
dışında bir de işletmenin kömür fiyatlarını 
tesbit etmeyip Hükümetin tesbit etmesi - ki, 
bir türlü mantığımızın almadığı bir husustur -
muhakkak ki, bu müesseseyi kendi görüşümü
ze göre haklı olarak zarara sokar. Bununla 
beraber işletmenin zararını müdafaa eden bir 
konuşma yapıyorum gibi görünüyorum ama 
mümkün mertebe bu zarardan kurtarmanın 

I çarelerini de az çok etüdettim. Bunu da Yük
sek huzurlarınızda arz edeceğim. 

Yine biraz evvel Etibank müesseseleri üzerin
de konuşurken malzeme durumuna temas et
tim; Bu malzeme durumu Türkiye Kömür İş-

I ]etmeleri Kurumunda da aynı manzarayı arz 
eder. Halen bu müesseselerin ambarlarında 

I ve açık ambarlarında diyemiyeceğim, hurda 
I yerlerinde, milyonların üzerinde millî malzeme 

maalesef çürümektedir. Bu, ayrı bir müessese-
I nin üzerindeki konuşma olarak kabul cdilir-
I se, yine Etibanktaki tavsiyelerimizi burada 

da zikretmek isteriz. Bu malzeme satmalma-
daki imkânları, tahsis edilen dövizi müessese
nin emrine verme hususunu müdafaa edeceğiz. 
Çünkü yapılan yıllık cetvelde bunlar vardır. 
Malzeme olarak milyonları, ikiyüz milyon, kü
çük miktarlar değildir bunlar, 180 milyon, 
190 milyon, 198 milyon civarında rakamlarla 
ifade edilmektedir. Bunlar bakanlığın tasvibin
den çıktıktan sonra hemen sipariş edilir, bir
çok şartlar değişir, hattâ şöyle ki, Armutçuk, 

I Kandilli bölgesindeki alman kömürün yerini 
taşla veyahut da ıbaşka bir madde ile doldur
ma tesisine milyonlarca lira harcanmıştır. Fa
kat bu tesis kullanılmamaktadır. Bir kere sipa
riş edilecek olan malzeme Bakanlıkça tasdik 
edilmiş, sipariş edilmiş gelmiş yerine konul
muş. Ama şartlar değişmiş eğer bu döviz, mües
sesenin hizmetinde olmuş olsaydı hiç olmazsa 
sipariş edilmiyen dövizin bir kısmı hudut ha,-
rierne çıkarılmış olmazdı. Bunun gibi moda
sı geçmiş veyahutta yeni buluşlar karşısın
da randımanını kaybetmiş birçok iş makina-
sı, yahut tesis veya taşıma makinası bu şe
kilde, muattal vaziyette durmaktadır. Yalnız 
Ereğli Kömür İşletmesinde bunların kıymeti 
milyarların üzerindedir, yani değil nıilyonla-

I rm üzerinde yüz milyonların üzerindedir. Mil
lî imkânımızı en iktisadi olarak kullanmak 
için en güzel tedbirleri almalıyız, kararname, 
nizamname yahut da kanunları çıkarmalıyız, 
bu müesseseyi idare edenlere daha geniş salâ-

I hiyet vermeliyiz ve bununla beraber onları 
murakabe etmeliyiz. Bugünkü murakabe usu
lü de doğru değildir. Biraz sonra vaktim olur
sa izah edecek olduğum rakamları «Kabul 

I edenler... Etmiyenler» diye işaretliyeceğiz, muh
temelen kabul edeceğiz. Ama hakikaten orada 

I çürüyen millî serveti yakın olarak görseniz 
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bir çoklarına «Hayır efendim» diyecekisiniz. 
Ama karşımızdakinde mi, bunu yapanda mı nok
sanlık, hata; veyahutta bunun elini ayağını 
bağlıyarak onu bu yola sevk etmekte mi ha-f 

ta? Bunun analizini yapmalıyız. Hakikaten 
bu müesseselerin bütçeleri, sermayeleri değil, 
bütçeleri, sabit tesisleri milyonlarla değil mil
yarlarla ifade edilmektedir. Bunun yanında 
küçük bir meblâğ için daha başka türlü reak
siyon gösteririz. Fakat milyonlar maalesef 
duruma vakıf olamadığımızdan veyahutta bize 
intikal ettirilen hususları değerlendiremediği
mizden memleket lehine çalışıyor gibi görü-
nürsek de maalesef memlekete pek faydalı 
olamıyoruz. Demin bahsettiğim grafiklerdeki 
durumu bariz olarak bu Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumuna bağlı Ereğli Kömür İşletme
si grafiklerinde görürüz. Yani bu istihsal siya
si partilere ve politikaya ne kadar bağlı... Ba
karsınız hafif bir denge, istihsali günden gü
ne, seneden seneye artar, Seçim yapıldığı se
ne muhakkak bir düşüş vardır, orada, Ton olarak 
kömürün istatistikleri vardır. Ondan sonra ik
tidara gelen siyasi parti kendi paralelinde bir 
düzen kurar, hakikaten o da çalışır, o da gi
denin bıraktığı yerin çok altında bir yerden 
istihsali alır, yavaş yavaş eski seviyesine ulaş
tırır, yukarıya geçer, ta ki, öbür seçim senesi
ne kadar. Burada söylemek istemezdim, ama 
maalesef 1960 İhtilâli grafikte bambaşka bir 
tirentleşme gösterdi. Maalesef böyle bir durum 
var, yani grafik olarak var, istihsal olarak var... 
Var. Bunun aksini iddia edemeyiz. Çünkü var. 
Şimdi bu muhterem müesseseleri, Türkiye'nin 
hayati noktalarından birisi olduğuna inandı
ğımız enerji politikasının bir kısmı olan bu 
müesseseleri siyasi partilerin oyuncağı etme
meliyiz. 

Yine bu hususta 440 sayılı Kanundaki mu
kaveleli idareci durumuna temas edeceğimi 
Millet Partisi Meclis Grupu görüşü dışında 
özel olarak bir hususu belirtmek isterim. 17 se
ne bu kömür havzasında bulundum. 14 yaşın
da yeraltına girdim. Yeraltı işçisiyk beraber 
çalışıp diğer günlerimde okuyarak da mühendis 
oluncaya kadar bu havazada idim. Sonra ayrıl
dım. Oradan yapıcı, foudretli, idareci vasfındaki 
personel, maalesef mevcut tatbik personel politi-
kasiyle kömür havzamız memnun değildir, me
sut değildir. Yine üzülerek söyliyeyim ki; kö

mür havzasına gelen bir Parlâmento heyeti bir 
işçiye kaç kuruş yevmiye alıyorsun diye sordu
ğu zaman 640 kuruş cevabını aldığında, - bu 
o zaman içindir, şimdi kömür havzasında as
gari ücret 11 liradır, işletme daha fazlasını 
16 lira 98 kuruş vermektedir. Bu hususu da 
biraz sonra izah edeceğim - burada 640 kuru
şa çalışmaktansa git Eğede üzüm tarlalarında 
küfe taşı, bunun üç misli para alırsın sözü» ile 
cevaplandırılmıştır. Bir orman mühendisleri 
grupu, ecnebi memleketten ithal edilen maden 
direği ihtiyacının, Türkiye'den yerli direklerle 
karşılanması görüşü içinde, maden ocaklarında 
ne gibi direk kullanılıyor, bunu görmek için 
maden ocaklarına gelmişlerdi. Halen tanıdığım 
ve arkadaşım olan mühendisler vardı; içimizde 
de bunlardan var milletvekili olarak. Mühen
dise, «1957 yılında ne kadar ücret alıyorsu
nuz?» diye sordukları ve ceva/bmı da 20 lira 
olarak aldığı zaman, «vallahi biz bu şartlar 
altında bu paraya bu işi yapmayız» demişler
di. 

BAŞKAN — Sayın Cebi, şu 1959 - 1963 
devresine gelin lütfen. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET CEBİ (De
vamla) — Evet, 1959 - 1963 senesi üzerine ge
liyorum. Bu arada bir .mikro filim ile maden iş
çilerinin sağlığını kontrolünün yapılması düşü
nüldü. İşçiler röntgenden geçirilerek akciğer
leri kontrol edildi. Bunun neticesini öğreneme
dik; işçilerimizin yüzde kaçının akciğeri sağ
lam, kaçının sakat? Bu kömür maliyeti üzerine 
tesir ediyor, o bakımdan bunu söylüyorum. Bu 
gizlendi. Bunu bilhassa Sağlık Bakanlığından 
ve Çalışma Bakanlığından aynı zamanda çok 
sevdiğim, hürmet ettiğim Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığından öğrenmek isterim. Bizim 
gizli istihbaratımıza göre «Zonguldak maden 
işçisinin, yeraltı işçisinin % 83 ünün akciğer
leri bozuktur» demişlerdi. («Öyle değil» sesle
ri.) Benim öğrendiğim, resmi bir durum değil. 
Bunu evvelden söyledim, fakat bu rakam beni 
çok üzmüştür, bu beni çok üzmüştür. Kendi 
duyduğuma göre maalesef durum öyledir. 

Ereğli Kömür İşletmesinin giderlerinin bü
yük bir kalemini işçi giderleri, arkasından mal
zeme giderleri teşkil etmektedir. İşçi giderleri
ne bir şey söylediğimiz yok. Yalnız asgari yev
miye 16,98 lira gösterilmesine rağmen bu di-
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ğer izin ücreti ile, sosyal masraflarla, yolluk
larla 43,63 lira olarak gösterilmiştir. Yani Zon
guldak'ta işçi ücreti, yevmiyesi 43,<G3 liradır. 
Halbuki 16,(98 lira ile üç misline yakın bir yük, 
ama olur mu? Bunu mantık alır mı? Müessese
den sorarsınız, işçiye ne veriyorsunuz? «Sosyal 
masraflar, şu bu dâhil, 43,63 lira.» İşçiye so
rarsınız ne veriyor? «16,98 lira.» İşte bu ara 
yer analiz etmeye değer. 

Şahsan yaradılış olarak, karakter olarak terı-
kid edici bir ruhta insan değilim, imkân . nishe-
tinde yapıcı olarak konuşmaya gayret ederim. 
Bu huyum benim. Yalnız bu ara yeri anlıyaraa-
dını. Yine Zonguldak'ı bilenler var, bilmiyenler 
çeşitli fotoğraflardan vcyahuttta... («Haritadan» 
sesi) Haritadan pek anlaşılmaz, f ilimlerde var
dır... Güzel manzaraları vardır, güzel köşkleri 
vardır; Zonguldak çok güzel bir şehirdir. Kö
mür madeni işletilen şehirlerden dünyanın en 
güzel şehridir. Zonguldak devamlı yeşil kalır, 
Zonguldak temizdir. Ama, 'bu şehrin göz bebe
ğinde, ortasında bulunan bir ilkokul Millî Eği
tim Bakanlığının değildir, Ereğli Kömür İşlet-
mesinindir. 

Niçin ? İşte işçinin sırtına binen, yükte o okul 
da vardır. Ereğli Kömür işletmesi Bütçesinde 
Iburada listelerinde, cetvellerinde vardır, masraf
ları ayırırsanız çıkar - senede 3 milyon liradan 
fazla ilkokulların masrafı vardır. Bunların bir
çoğu mahrumiyet bölgelerinde, Millî Eğitim Ba
kanlığının okul yapamıyacak olduğu yerlerde, 
işletmenin kendi çocuklarını okutmak için ku
rulmuş değil, Zonguldak içinde, Yayla ilkokulu, 
Uzunbey ilkokulu, Kozlu'daki ilkokullar, mer
kez yerdeki ilkokullar... Artık kömür işletmesi
nin sırtından bu yük indirilmelidir. Ereğli Kö
mür işletmesinin zararına o da tesir edecektir. 
Bu ilkokulların Millî Eğitim Bakanlığına devri 
için hakikaten Ereğli Kömür İşletmesi müraca
atta bulunmuştur. Bu ilkokulların şahit kıymet
leri beş milyon liradan daha fazladır. 

Bunu çok cüzi bir fiyatla, üç milyon ikiyüz 
bin lira masrafla Millî Eğitim Bakanlığına dev
retmek istemiştir. Fakat nedense Millî Eğitim 
Bakanlığı ilkokulları dcvralmamaktadır. Bu ilk
okullar tesis olarak, tedrisat olarak, imkân ola
rak Millî Eğitim Bakanlığının ilkokullarından 
çok daha moderndir, çok daha eğitim cihazları
na sahiptir. Fakat nedense Millî Eğitim Bakan

lığı bu ilkokulları dev rai mam akta senelerden 
beri ısrar etmektedir. İşte bu ve bunun gibi bir
çok mevzular hakkında konuşabiliriz. Bütün bu 
kömür işletmeciliği bakımından fuzuli saydığı
mız masraflar, kömür maliyeti üzerine binmekti 
ve neticede de zararlı bir müessese haline gel
mektedir. Halbuki başında söylediğim gibi, 
Ereğli Kömür İşletmesinde gerek yeraltı yapısı, 
gerekse çalışma zorluğu, gerekse bu fuzuli mas
raflar kömürün maliyetini yükseltmiştir. Bakan
lığın bu hususta fiyat tesbit etmesine rağmen 
halen bazan kâr, hazan zarar eder. Bu fuzu'i 
masraflar Ereğli Kömür İşletmelerinin sırtın
dan alındığı takdirde dünyanın en güç şartları 
altında çalışan Ereğli Kömür İşletmeleri mües
sesesini yönetenlerini, idarecilerini, personelini, 
işçisini Yüce Mecliste takdirle anmak lâzımdır. 

Garp Linyitleri İşletmelerine gelince : Bun
lar zaten jeolojik yapı bakımından Zonguldak'
taki zorluğu arz etmiyen müesseselerdir, bunun 
için de bu müesseseler daima kâr eder, halen de 
kâr 'etmektedir. Rapor üzerinde görüşme olarak 
kabul ediyoruz. Bu hususta raporun tenkidi di
ye bir tâbir kullanmıyacağım, «raporun takdi
ri» diye bir kelime kullanmak bizce daha yerin
de olur. Hakikaten Garp Linyitleri işletmesi 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun kal
eden dalıdır. 1963 yılına kadar olan kısım üze
rine konuşuyoruz. Halbuki, .1963 ten sonra da 
yine Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun ye
ni kâr eden müesseseleri vardır. 

BAŞKAN — Onları da sonra görüşeceğiz, 
Sayın Celbi. Ileriki yıllarda. 

AHMET CEBİ (Devamla) — Sayın Başka
nım, evet bunları önümüzdeki yıllarda konuşa
cağız. | 

Şimdi cetveldeki rakamları tek tek okursam 
kimsenin hatırında kalacağını düşünmüyorum; 
iben zaten üzerinde durdum rakamların, işçinin 
de durdum, Yüce Meclisin fazla vaktini almıya-
yım. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun ra
porları üzerinde, Millet Partisi Meclis Grupu 
müspet oy vere'cektir. Hepinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Lûtfi Evliyaoğlu. Sayın Evliya-
oğlu, sizden de aynı şeyi rica edeceğim, demin 
çizdiğimiz çerçeve dâhilinde lütfen beyanda bu
lununuz. 
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C. H. P. GRUPU ADINA LÜTFİ EVL1YA-
OĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Yüce Meclisin tetkikine ve denetimine 
sunulan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu raporunun 1959 - 1963 yılları Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu raporu üzerinde C. 
H. P. Grupu adına ana hatları ile görüşümüzü 
arza çalışacağım. Kurum ve müesseseleri hak
kında kısaca bu müessese raporları hakkında ma
lûmat arzından sonra netice ve temennilere geçe
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, yurdumuzun deniz 
ve demiryolu nakliyatında, elektrik üretiminde, 
Devlet ve özel sektöre ait çeşitli fabrikalar ve 
imalâthanelerin çalışmalarında, binaların ısıtıl
masında, özet olarak sınai ve sosyal hayatımızda, 
enerji ve teshin kaynağı olarak kömür çok mü
him rol oynamaktadır. 

Halen taşkömrün % 100 ünü ve linyitin ise 
yarısından fazlasını içinde bulunduran, müesse
seleri yolu ile elde eden ve satan Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumudur. 

Kurumun ikisi müessese, biri teşebbüs halinde 
olmak üzere üç üretim işletmesi ve üretilen bu 
kömürleri alan ve satan diğer bir müessesesi var
dır. 

Üretim işletmelerinden biri Zonguldak İlin
de olup taşkömürü, diğerleri Kütahya ve Çorum 
illeri sınırları içerisinde olup linyit kömürü çı
karmaktadırlar. 

Üretim yerlerinden aldığı kömürleri Türki
ye'nin sanayi ve ısıtma ihtiyacı için dağıtan mü
essesenin merkezi ise Ankara'dadır. 

Çeşitli şube ve depoları da olan Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu tüzel kişiliğe sahibolup, 
1957 yılında 6974 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
1 .9 . 1957 tarihinden itibaren hizmete başlayan 
Kurumun bünyesinde, Ereğli Kömürleri İşlet
mesi Müessesesi, Armutçuk Kömür İşletmesi Mü
essesesi, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi yer almıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 1959 yı
lında 1 271 318 310 lira kaynak ile faaliyette 
bulunmuştur. 

Kurum 1959 yılında 3 941 479 ton satılabi
lir taşkömürü, 1 644 327 ton satılabilir linyit 
kömürü istihsal etmiştir. 

Yıl içinde 3 398 625 ton taşkömürü 1 649 753 
ton linyit kömürü satmıştır. Kurum 1959 yılı 

füzyon blânçosunu 4 202 426 lira kârla kapat
mıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 1960 yı
lında 1 356 609 663 lira kaynak ile faaliyette 
bulunmuştur. 

Kurum 1960 yılında 3 652 950 ton satılabi
lir taşkömürü, 1 657 696 ton satılabilir linyit 
kömürü istihsal etmiştir. 

Kurum 1960 yılı füzyon blânçosunu 4 299 427 
lira kârla kapatmıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 1961 
yılında 971 İ18 878 lira kaynak ile faaliyette bu
lunmuştur. 

Yıl içinde 3 311 350 ton taşkömürü, 1 213 944 
ton linyit kömürü satmıştır. 

Kurum 1961 yılı füzyon blânçosunu 2 269 233 
lira kârla kapatmıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 1962 yı
lında 1 027 315 584 lira kaynak ile faaliyette 
bulunmuştur. 

Yıl içinde 3 658 646 ton taşkömürü, 1 794 498 
ton linyit kömürü satmıştır. 

Kurum 1962 yılı füzyon blânçosunu 4 306 388 
lira kârla kapatmıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yurdu
muzda istihsal olunan taşkömürünün tamamını, 
linyit kömürünün ise takriben % 67 sini, camia
sı içinde bulunan Ereğli Kömürleri İşletmesi 
Müessesesi ve Garp Linyitleri İşletmesi Müessese
lerinden istihsal etmekte ve bunları Kömür Sa
tış ve Tevzi Müessesesi vasıtasiyle müstehlike in
tikal ettirmektedir. 

Kurum, kuruluş kanunu ile bu işleri yürüt
mesi için 1962 yılı sonuna kadar 750 milyon lira 
nominal sermaye tahsis edilmiş olup yine bu yı
lın sonuna kadar bunun 367 299 539 lirası öden
miştir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 1963 yı
lı füzyon blânçosunu 5 776 364 lira kârla ka
patmıştır. 

Ereği Kömürleri İşletmesi Müessesesi: Mem
leketimizin sınai ve sosyal hayatında enerji ve 
teshin kaynağı olarak birinci derecede rol ayna-
yan taşkömürlerimizin istihsal vazifesini yap
maktadır. Bu bakımdan müessesenin memleket 
ekonomisi ve sosyal hayatımızdaki yeri çok önem
li bulunmaktadır. 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 1959 
yılında 918 850 927 lira kaynak ile faaliyette 
bulunmuştur. 
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1959 yılında 3 561 434 ton satılabilir taşkö
mürü istihsal etmiş, bunun 3 471 792 tonunu 
satmıştır. 

Müessese 1959 yılında bilançosunu 51 476 512,62 
lira zararla kapatmıştır. 

1960 yılı : 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 1960 

yılında 906 531 704 lira kaynak ile faaliyette bu
lunmuştur. 

Müessese 1960 yılında, 3 345 734 ton satıla
bilir taşökmürü istihsal etmiş ve 3 625 380 ton 
taşkömürü satmıştır. 

Müessese 1960 yılında blânçosunu 85 925 619,88 
lira zararla kapatmıştır. 

1961 yılı: 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 1961 

yılında 806 038 790 lira kaynak ile faaliyette 
'bulunmuştur. 

Müessese 1961 yılında 3 488 094 ton satılabi
lir taşkömürü istihsal etmiş, bunun 3 4.1.0 241 to
nunu satmıştır. 

Aynı müessese 1961 yılında blânçosunu 
25 130 244,97 lira zararla kapatmıştır. 

1962 yılı : 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 1962 

yılında 969 773 611 lira kaynak ile faaliyette 
bulunmuştur. 

Müessese bu yıl içerisinde, 3 818 234 ton sa
tılabilir taşkömürü istihsal etmiş, 3 912 949 ton 
taşkömürü satmıştır. 

Müessese 1962 yılında blânçosunu 38 718 410,83 
lira zararla kapatmıştır. 

Müessese kuruluşundan 1962 yılı sonuna ka
dar her yıl zarar etmiş; 1963 yılında ise ilk de
fa blânçosunu 1.1 415 515,44 lira kârla kapatmış
tır. 

Armutçuk Kömür İşletmeleri Müessesesi : 
1959 yılı : 
Armutçuk Kömür İşletmesi Müessesesi 1959 

yılında 108 178 076 lira kaynak ile faaliyette 
bulunmuştur. 

Müessese 1959 yılında, 380 045 ton satılabilir 
taşkömürü istihsal etmiş, bunun 376 112 tonunu 
satmıştır. 

Netice olarak bu müessese 1959 yılında blân
çosunu 873 471,18 lira kârla- kapatmıştır. 

1960 yılı : 
Armutçuk Kömür İşletmesi Müessesesi 1960 

yılında 112 887 809 lira kaynak ile faaliyette 
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bulunmuştur. Bu yıl içerisinde 307 225 ton sa
tılabilir taşkömürü istihsal etmiş, bunun 304 397 
tonunu satmıştır. 

Müessese 1960 yılında bilançosunu 12 587 006,57 
lira zararla kapatmıştır. 

1961 yılı : 
1961 yılında 123 195 451 lira kaynak ile faa

liyetine başlamış 1961 yılında 284 487 ton satıla
bilir taşkömürü istihsal etmiş bunun 276 174 to
nunu satmıştır. 

Müessese 1961 yılında bilançosunu 10 887 374,21 
lira zararla kapatmıştır. 

Evvelce Ereğli Kömürleri İşletmesine bağlı 
bir bölge halinde faaliyet göstermekte iken 1957 
yılından itibaren hükmi şahsiyeti haiz «Mahdut 
Mesuliyetli Armutçuk Kömür İşletmesi Müesse
sesi» haline ifrağ edilen Kandilli Bölgesi, Yük
sek Denetleme Kurulunun raporlarında yer alan 
temennilere uyularak, Sanayi Bakanlığının 
4 . 4 . 1962 tarih ve 1 - 4/3631 sayılı yazıları ge
reğince 1 . 5 . 1962 tarihinden muteber olmak 
üzere kanuni formaliteler ikmal edilmek suretiyle 
Ereğli Kömürleri İşletmesinin bir bölgesi haline 
getirilmiştir. 

Müessese 1962 yılının 4 aylık devresi zarfında 
74 533 ton satılabilir kömür istihsal etmiştir. 

Müessese 1 . 1 . 1962 - 30 . 4 . 1962 devresini 
5 844 581,20 lira zararla kapatmıştır. 

Garb Linyitleri Kömür işletmesi müessesesi : 

1959 yılı : 
1959 yılında 124 643 014 lira kaynak ile faali

yette bulunmuştur. 
Müessese 1959 yılında, 1 644 327 ton satılabi

lir linyit kömürü istihsal etmiş, bunun 
1 589 784 tonunu satmıştır. 

1959 yılında bilançosunu 25 694 783,28 lira 
kârla kapatmıştır. 

1960 yılında 156 565 985 lira kaynak ile faali
yette bulunmuştur. Bu yıl içerisinde 1 657 696 
ton satılabilir, linyit kömürü istihsal etmiş, bu
nun 1 589 784 tonunu satmıştır. 

Müessese 1960 yılında bilançosunu 21 142 221,77 
lira kârla kapatmış bulunmaktadır. 

1961 yılı : 
1961 yılında 203 447 619 lira kaynak ile faali

yette bulunmuştur. Bu yıl içerisinde 1 525 891 
ton satılabilir linyit kömürü istihsal etmiş, bu
nun 1 339 515 tonunu satmıştır. Neticede 1961 
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yılı bilançosunu 14 043 536,46 lira kârla kapat- I 
mıştır. I 

1962 yılı : 
1962 yılında 227 246 591 lira kaynak ile faali

yette bulunmuştur. Bu yıl içerisinde 1 864 594 I 
ton satılabilir linyit kömürü istihsal etmiş, bu- I 
nun 1 780 643 tonunu satmıştır. 

Neticede : 1962 yılında bilançosunu 
20 280 360,07 lira kârla kapatmış bulunmaktadır. 

Müessese 1963 yılı bilançosunu netice olarak, 
13 337 765 lira kârla kapatmıştır. 

Kömür satış ve tevzi müessesesi : 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi, Ereğli Kö

mürleri İşletmesinin ve Garp Linyitleri İşletme
sinin ürettiği linyit kömürlerinin tamamı ile I 
Karabük ve Ereğli Demir ve Çelik İşletmeleriyle 
mahallî gazhanelerden elde ettiği kokları, özel I 
teşebbüsten sağlıyabildiği linyit kömürlerini, ken
di ürettiği veya imal ettirdiği bîriket kömürlerini 
teşkilâtı aracılığı ile piyasaya arz etmektedir. 

Bu maksatla müessesenin; Ankara, İstanbul, 
İzmir, Zonguldak, Konya, Eskişehir, Erzurum, 
Sivas illeri ile Tavşanlı ilçesinde şubeleri, satış 
büroları, depoları Karabük, Karadeniz Ereğ-
lisi, Bandırma ilçelerinde irtibat büroları ve tran
sit deposu, Ankara'da biriket fabrikası vardır. 

Türkiye'de henüz millî bir yakıt politikasının 
uygulanmaması dolayısiyle müessese, her yıl art
makta olan sanayi ve ısıtma kömürü ihtiyacı kar- I 
şısmda ve bu arada miktarı az, isteği fazla, ka
lorisi yüksek, fiyatı düşük, yaz aylarında muha
fazası zor kömür çeşitlerinin temin ve dağıtımın
da, büyük şehirlerde dumansız yakıt kullanılması 
hususunda çok çeşitli problemlerle karşı karşıya 
bulunulm aktadır. 

Özellikle kış aylarında gerek müessese merke
zi, gerekse çeşitli illerdeki şubeleri çok güç şartlar I 
altında çalışmak zorunluğunda kalmaktadır. I 

1959 yılı : 

'Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 1959 yınıda I 
131 303 368 lira kaynak ile faaliyette bulunmuş
tur. Bu yıl içerisinde 5 777 302 ton muhtelif 
cins. kömür tedarik etmiş, bunun 5 759 960 tonu
nu satmıştır. 

Müessese 1959 yılında bilançosunu 1 340 779 
lira zararla kapatmıştır. 

1960 yılı : 
1960 yılında 166 590 061 lira kaynakla faali

yette bulunmuş, 5 872 644 ton muhtelif cins kö- | 

- - 41 

30 . 1 . 1967 O : 1 

mür tedarik etmiş, bunun 5 842 629 tonunu sat
mış ve neticede 1960 yılında bilançosunu 919 216 
lira kârla kapatmıştır. 

1961 yılı : 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 1961 yılnıda 

80 707 497 lira kaynak ile faaliyette bulunmuştur. 
Müessese 5 208 832 ton muhtelif cins kömür 

tedarik etmiş, bunun 5 181 132 tonunu satmıştır. 
Müessese 1961 yılında bilançosunu 2 315 990 

lira kârla kapatmıştır. 
1962 yılı : 
1962 yılında 79 259 328 lira kaynak ile faali

yette bulunmuştur. Aynı yıl içinde, 6 101 695 
ton muhtelif cins kömür tedarik etmiş, bunun 
6 080 139 tonunu satmıştır. Netice olarak 1962 
yılında bilançosunu 505 197 lira kârla kapatmış
tır. 

1963 yılı : 
Müessese 1963 yılında 6 837 226 ton muhtelif 

cins kömür tedarik etmiş, bunun 6 624 760 to
nunu satmıştır. Neticede Müessese 1963 yınıda 
bilançosunu 4 964 614 lira kârla kapatmıştır. 

Netice ve temenniler : 
Muhterem milletvekilleri; enerji ve yakıt ihti

yacımızın, yurdumuz kaynaklarının ahenkli ola
rak geliştirilmesi suretilye en ekonomik bir şekilde 
karşılanması ve birbirine bağlı orman ve yakıt 
problemlerimizin bir kül halinde ele alınarak bi
ran evvel millî bir enerji programının hazırlan
masını zaruri görmekteyiz. 

Yakın bir zamanda yurdumuzun çeşitli yaka
cak ihtiyaçları ile karşılaşılacağı ve bilhassa linyit 
ihtiyacının büyük çapta artacağı, bu ihtiyacın 
karşılanmasında mühim problemlerin doğacağı 
anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, lütfen istik
bale muzaf bu temennilerinizi daha başka bir za
mana bırakın. 

C. H. P. GRUPU ADİNA LÛTFİ EVLÎ-
YAOĞLU (Devamla) — 1963 yılma kadar te
mennilerimi arz edip bitiriyorum. 

BAŞKAN — Maziye matuf temenni mümkün 
değil, 1959 - 1963 yılları arasındaki aksakhlkarı 
izah edebilirsiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÛTF1 EVLİ
YAOĞLU (Devamla) — Evet. 

Uzun vadeli olmak istidadını gösteren linyit 
dâvasının önemle üzerinde durularak en kısa za
manda halledilmesinin memleketimize sayısız fay
dalar sağhyacağma yürekten inanmaktayız. 
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Yapılan etütler, genel olarak, çeşitli bölgeler
deki linyit ocaklarının özel teşebbüs tarafından 
kapatılmış olduğunu, açık sahaların ise pek mah
dut bulunduğunu göstermektedir. 

Özel teşebbüs ise, gerek bilgi ve gerekse malî 
imkânsızlıklar dolayısiyle bu bölgelerin yakıt 
ihtiyaçlarını karşılıyabilecck bir durum gösterme
mektedir. Adı geçen linyit ocaklarının bugünkü 
durumlarından kurtarılarak daha faydalı bir ha
le getirilmeleri hakkındaki görüşlerimizi Yüce 
Meclise arz etmek isteriz. 

Yakın bir gelecekte artacağı anlaşılan taş kö
mürü ve linyit taleplerinin, zamanında karşılana
bilmesi; üretimin idamesi, yeni tesislerin kurula
bilmesine bağh olduğundan, gerekli yatırımlara 
gidilebilmesi için zaruri olan kredi ve finansman 
imkânlarının şimdiden araştırılması lâzımdır. 

Bu problemin çözüm yolu olarak özel sektöre 
aidolup, geniş rezervleri ihtiva eden ve işletil
meden bekletilen veya heder edilerek işletilen sa
halara Devletin müdahale etmesi lâzımdır. 

Yeni sahaların bulunması için Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünce aramalar yapılması elzem
dir. 

Diğer taraftan linyitin şimdiye kadar girme
diği yerlere, odun ve tezek yakan köy ve kasaba
lara intikal ettirilmesinin hem ormanlarımızı ko
ruyacağı ve hem de ziraatımızı geliştireceği kanı
sındayız. 

Bu konunun ekonomik bir mesele olduğu ka
dar, sosyal bir mesele olarak da ele alınması lü
zumuna kaaniiz. 

Kurum ve müesseselerde elde mevcut imkân
lar dâhilinde, üretim ve satış imkânlarının artı
rılmasına, maliyetin düşürülmesine matuf lü
zumlu tedbirlerin alınması lâzımdır. 

Ödenmemiş sermayenin ödenmesi ve seyyal i-
yetini kaybetmiş kömür satışlarından mütevellit 
müessese alacaklarının tahsil imkânlarının bir an 
evvel sağlanması gereklidir. 

Yurdumuzda günden güne artmakta olan ener
ji ve yakıt ihtiyaçlarının en ekonomik şekilde 
karşılanmasını, kamu ve özel sektör elindeki kay
nakların dengeli olarak geliştirilmesini ve özel 
sektöre aidolup geniş rezervleri ihtiva eden fakat 
sermaye yetersizliği, teknik bilgisizlik veya. aşırı 
kâr hırsı amacı ile işletilmeden bekletilen veya 
heder edilerek işletilen linyit sahalarının değer
lendirilmesini sağlıyacak ve çeşitli yakıt prob-
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İdillerinin hallini mümkün kılacak millî bir ener
ji programının âcil olarak hazırlanarak tatbikine 
başlanması lüzumunu bir defa daha Yüksek Hu
zurlarınızda arz etmek isteriz. 

Hazırlanacak yeni esaslar dâhilinde ve genel 
olarak kömür havzası rezervlerinin en son 
bilgilerin ışığı altında yeniden gözden geçirilme
sini gerekli bulmaktayız. 

Bir taraftan normal üretimin sağlanması, 
ayrıca artmakta devam eden yurdun kömür ihti
yacının da karşılanabilmesi için dış ülkelerden 
getirilmesi zorunlu olan yerüstü, yeraltı araç ve 
gereçlerinin ve bunların yedek parçalarının za
manında temini amaciyle her yıl yeteri kadar 
dövizin muntazaman tahsisi lüzumuna kaaniiz. 

BAŞKAN — Bu temennilerin rapor ve bilan
ço, ile ilgisi yok, lütfen bağlayınız. 

C. Tl. P. O RUFU ADİNA LÛTF1 KVLt-
YAOÜLU (Devamla) - - Bağlıyorum. 

Sanayi ve ısıtma alanında bilhassa ihtiyaç du
yulan kömür çeşitlerinin üretim miktarlarının 
arttırılarak, yıllık tedbirler alınması yerine, 
uzun devreli bir yakıt politikasının izlenerek, 
haklı isteklerin yerine getirilmesi, vatandaşlar 
arasında farklı işlem yapılmasına yol açan, çeşitli 
şikâyetlere sebebolan birçok mahzuru bulunan 
bugünkü dağıtım şeklinin acilen ıslah edilmesi 
lüzumuna kaaniiz. 

Kömür, memleketimizde geniş halk kütleleri
nin zaruri ihtiyaçlarından birini teşkil eder. 
Bu itibarla kömür fiyatları üzerinde zaman 
zaman görülen ve son zamanlarda artış temayülü 
gösteren ayarlamaların, dar ve mahdut gelirli 
halkımızın gelir durumu göz önünde tutularak 
sonuçlandırılması lüzumuna inanmaktayız. 

Rantabl işletme metotlariyle maliyeti düşü
recek tedbirlere süratle geçilmesi sartiyle dar 
gelirli halkımızın geçim sıkıntısını daha da taz
yik etmemesini bilhassa temenniye şayan bulmak
tayız. 

C. H. P. Grupu adına hepinizi saygılarla se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu 
adına Sayın Yahya Kanbolat, buyurunuz. Siz
den de evvelâ rica edeyim, 1959 ve 1963 yılları 
arasında tutulmuş bulunan kati hesap cetvelleri 
sarf evrakları ve bilançoları üzerinde lütfen. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Yeni bir usul meselesi çıkar-
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mayın, bu mevzu Senatoda halledildi Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim her hatibe yaptığım 
ikazı size de yapıyoruz, daha sonra bir kompli-
kasyon doğmasın diye. İnşallah temennilerimiz 
yerine gelir, buyurun. 

T. I. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO-
LAT (Devamla) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, bu konuşmamda Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumunu ele alıp inceliyeccğim ve ku
rum üzerindeki görüşümüzü açıklıyacağım. 

Kurum, öteden beri zarar eden bir şöhrete sa
hiptir. Devlet Hazinesinin, biriken zararları kar
şılaması sonucunda, işletme hayatında ilk defa 
olarak, iki yıl üst üste kâr etmiş; ama kâr kuru
mun alışmadığı bir hal olması dolayısiyle, tek
rar büyük bir tehalükle zarar yoluna sapmıştır. 

Kurum ürettiği kömürü, Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesesi aracılığiyle satmaktadır. Nite
kim müessese 3,9 milyon ton taşkömürü, 2,6 mil
yon ton linyit, 696 bin ton kok ve 17 bin ton da 
briket kömürü satmıştır. 

Satılan taşkömürünün % 96 sının FOB sa
tışlara ve halen kalan % 4 ünün de depo satışları
na ve vapurlara verilen kömürlere aidolması, mem
leketimizde taşkömürünün esas olarak bir enerji 
kaynağı olarak kullanıldığını göstermektedir. 
Ama asıl ilgi çekici olan, taşkömürünün satış fi
yatıdır. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi, bir 
ton taşkömürünü ortalama olarak 125 lira 36 ku
ruşa almaktadır. Müessesenin, akla gelebilirdi ki, 
440 sayılı Kanunun kârlılık ve verimlilik ilkesine 
uyarak aldığı bu kömürü, insaflı bir tacir tutu
muyla normal kârını ilâve ederek bir üçüncü 
şahsa satsın. Ama, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu bünyesinde bu kadar normal ve bu ka
dar kanuni muamele, ancak halkın ısınma ihti
yacı konu olunca mevzuubahsolan ender bir hâ
disedir. Çünkü müessese taşkömürünün tonunu 
134 liradan almakta ve FOB olarak sanayiciye 
tonunu tekrar 134 liradan satmaktadır. Ayrıca 
taşkömürünün % 50 cinsinin tonunu 56 liraya 
alır ve yine 56 liraya satar. 

Devlet işletmeleri arasındaki bu nevi alış - ve
rişin vahîm. bir tarafı yoktur. Çünkü birisinin 
kârı, diğerinin zararını teşkil eder. Ve hepsi 
Devlet Hazinesi içinde denkleşir. Ama müessese 
aynı fiyatları özel sektöre de tatbik etmeye kal
kışırsa, maliyetten aşağı mal satarsa;-hem 440 sa

yılı Kanuna aykırı olmuş olur ve hem de Hazi
nenin katlandığı zarar oranında özel sektöre hak 
edilmemiş bir para transfer edilmiş olur. Tabia-
ten böyle bir alış - veriş hiçbir iktisat kitabında 
da mevcut değildir. 

Hazine aleyhinde, ama özel sektör lehinde 
olan bu imtiyazlı muamele, vatandaşın ısınma ih
tiyacı mevzuubahsolunca hiç akla gelmemektedir. 
Çünkü müessese taşkömürünün % 50 cinsinin 
tonunu 56 liraya alır ve tekrar 56 liraya özel sek
töre satarken, cinsi belli olmıyan kömürleri va
tandaşa seyyanen olarak depo fiyatiyle tonunu 
İstanbul'da 210 liraya, Ankara'da 229 liraya ve 
Erzurum'da 275 liraya satmaktadır. 

Fiyatlar arasındaki bu fahiş farklar, özel 
sektörü paraya doyurmak için Hazinenin katlan
dığı zarar yetmiyormuş gibi, vatandaşın kese
sine de gayet cömertçe el atıldığını ortaya koy
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, kendi 

bünyesinde ürettiği kömürleri satmakla yetinme
mektedir. özel sektörden de linyit kömürü sa-
tınalmaktadır. Nitekim Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesi özel sektörden 36 bin ton linyit kö
mürü satmalmış iken, bu miktar mütaakıp yıl 
112 bin tona yükselmiştir. Müessese bununla da 
kalmamaktadır; özel sektörden briket kömürü sa-
tmalmaktadır. örneğin müessese, 1963 yılında 
özel sektöre ait Çengelköy Briket Fabrikasından 
12 569 ton ve 1964 yılında da 11 101 ton briket 
satmalmıştır. 

Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi, idaresi hak
sız şekilde özek, sektöre bırakılmış olan Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikasına ait kok kömürlerini 
de toptan mubayaa etmektedir. Bu açıklamaları
mız gösteriyor ki, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu özel sektörden artan şekilde linyit, bri
ket ve kok kömürü satmalmaktadır. 

Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin, satma l-
dığı bir ton linyitin ortalama fiyatı 58 lira 90 
kuruşu bulmaktadır. Ama müessese taşkömürün
de özel sektör için gösterdiği cömertliği, burada 
da göstermektedir. Linyitin tonunu ortalama 
olarak 58 lira 90 kuruşa satmalmakta, ama lin
yitin tonunu bu sefer ortalama olarak 57 lira 69 
kuruşa satmaktadır. Ve ton başına 1 lira 21 ku
ruş zarar etmektedir. 
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Linyitin satışı konusunda özel sektöre göste
rilen cömertlik, halkın ısınma ihtiyacı mevzuu-
bahsolunca korkunç bir tefecilik zihniyeti hortla
maktadır. Çünkü, Tunçbilek kömürünün halk 
için depo satış fiyatı Konya'da 148 ve Ankara'
da 158 liradır. Soma bölgesinin linyiti konu 
olunca, depo satış fiyatı Ankara'da tonu 161 li
raya fırlamaktadır. 

Türkiye, kömürün her çeşidi için zengin bir 
pazar durumundadır. Kömür tüketimi, bil
hassa linyitte, her yıl artan bir eğilim gös
termektedir. Yalnız İstanbul, Ankara ve İz
mir'in ısınma ihtiyacı için tükettikleri kömür 
miktarı 1 milyon tonu aşmaktadır. Fakat linyit 
kömürü istihraciyle uğraşan özel sektörün her 
yıl artan şekilde kuruma kömür satması, özel 
sektörün özel sektörle alış - veriş yapmayı sev
mediğini ve Devleti çok daha kârlı bulduğunu 
açıklamaktadır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bugün 
440 sayılı Kanunun dışında seyreden ve kendini 
özel sektöre adamış bir manzara arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 

Şimdi Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessese
sine değinmek isterim; bu müessesedeki personel 
ve işçi meselelerini ele alıp kamu oyuna açıkla
makta büyük faydanın bulunduğu kanısındayım. 
Ayrıca yüksek personel kademesinde hâkim bu
lunan hatalı zihniyet üzerinde de duracağım. 

Müessesenin bürolarında çalışan yevmiyeli 
müstahdemlerin sayısı her yıl artma eğilimi gös
termektedir. Bu müstahdem yevmiyelerinin 14 
lira ile 37 lira arasında değişmesi, bürolarda is
tihdam edilen işçilerin bir kısmının genç, ve bir 
kısmının da emektar işçilerden mürekkeboldu-
ğunu açıklamaktadır. Kömür ocaklarında istih
dam edilebilecek genç işçilerin bürolarda çalış
tırılması ve bunların emektar işçilere tercih edil
mesi ve ayrıca miktarlarının her yıl artması bu 
tâyin konusunda geniş çapta bir iltimas ve adam 
kayırma mekanizmasının bütün gücüyle faali
yette bulunduğunu açıklamaktadır. Emektar iş
çiler aleyhine çalışan bu iltimas ve adam kayır
ma mekanizmasına bir son vermek gerekir. Ocak
larda uzun yıllar ömür tüketmiş işçilerin zamanı 
geldiğinde yerüstü hizmetlerde, bürolarda is
tihdam edilmeleri, hakkaniyet ve insaf ölçüleri 
icabatmdandır. Çünkü müstahak olmryan kimse
lerin yerüstü hizmetlerinde istihdamı, işçiler 

arasında haksız bir ayırıma müncer olmakta ve 
ayrıca işçiler arasında bir münaferete sebcbol-
maktadır. 

İşletme idaresinde koloniyal bir zihniyet hâ
kimdir. Adalet Partisinin iktidara gelmesiyle 
yüksek kademedeki personel arasında yaptığı 
partizan değişiklikler işletmenin çalışmalarını 
aksattığı gibi... 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat, beyanlarınızda 
hep «olmaktadır, yapmaktadır» diyorsunuz. 
Halbuki 1959 - 1963 rakamlarını alınız, hiç ol
mazsa «misli», geçmiş zamandan bahsediniz, hi
kâye ediniz, lütfen. 

T.l.P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Devamla) — Sayın Başkan, ben muhase
beci değilim. Bir politik organın mensubuyum, 
ben politika yapıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat, politikayı 1959-
1963 raporu üzerinde yapınız. Politikanın mu
ayyen usulü, tarzı, veçhesi vardır. Şimdi eli
mizde müzakere konusu olan şey 1959 - 1963 
arasında tutulan raporlardır, bunlar üzerinde 
konuşacaksınız, çok rica ediyorum. Usul budur 
ve usule riayete mecburuz. 

T.t.P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmamı 
1959 - 1963 yıllarına ve oradaki rakamlara has
retmemi istemektesiniz. Burada usulî bakımdan 
üç hata vardır, arz ediyorum : 

1. Yüksek Kurul politik bir organdır. Bi
lanço, netice hesaplarına dayanarak Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri üzerinde bir muhasebeci gibi 
değil, tabiaten politik insan olmamız sıfatiyle 
bu doğrultuda konuşacağız. Bu bakımdan ko
nuşmam zaruretten gelen bir konuşma niteli
ğini taşıyacaktır. Konuşmaları 1959 - 1963 yıl
larına hasredemeyiz. Kaldı ki raporların içerisi 
buna riayet etmemektedir. Çünkü raporlarda 
1959 yılından önceki durumlardan bahsetmesi 
gayet normaldir. Ayrıca her yılın raporu bir 
önceki yıldan bahseder. Bu bir kaide haline gel
miştir. Çünkü mukayese imkânı vermektedir. 

2. Geçen dönemde Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Senatoda görüşüldü. Ve görüşmeler bütçe 
usulünde yürütüldü. Senato bu usul mesele
sinde o derece ısrar etti ki, Sanayi Bakanı otu
ruma gelmese idi Senato Başkanı istifa edece
ğini alenen söylemiştir. Usul üzerinde yapılan 
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müzakereler Senatonun geçen döneme ait 88 nci 
Birleşimindeki tutanaklara geçmiş durumdadır. 

3. 1966 yılında Sayın Meclis Başkanının 
Başkanlık ettiği gruplararası iki toplantı yapıl
dı. Her iki toplantıda da Kamu İktisadi Te
şebbüsleri müzakerelerine bütçe usulünün uy
gulanacağı hususu karar altına alındı. Farzede-
lim ki, şimdi Tarım bütçesi görüşülüyor ve ben 
gerek maziden ve gerekse istikbalden söz ede-
miyecek miyim? Politika yapamıyacak mıyım? 
Dikkat ettim, 1959 yılını aşan maziden bahsedi
lince müdahale etmiyorsunuz, ama 1963 ten son
raki rakamlardan bahsedince müdahale etmek
tesiniz. Kanaatimce burada çelişme vardır. 
Onun için politik bir organa mensubolmamız, Se
nato tatbikatı ve grup temsilcileri tarafından 
alınmış kararlar muvacehesinde iddialarınızda 
ısrar etmemenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat, esas hakkında 
konuşurken benim bir mütalâam üzerine usule 
mütaallik iki sayfa beyanda bulundunuz. Anla
şılan benim bu müdahalemi tahmin etmişsiniz, 
daha önce yazıp hazırlamışsınız. (A.P. sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi Sayın Kanbolat, bir meselede Yüce 
Meclis huzurunda vuzuha varmak lâzımdır. Bu 
Meclisi idare eden kişiler her şeyden evvel poli
tikanın dışında. Meclisin İçtüzüğünü tatbik et
mek ve usulî davranışları koordine etmek mecbu
riyetindedir. Bunun dışında siz politikacı ola
rak politika yapmak arzusunu izhar ettiniz. Fa
kat bu politika yapma hususunda da usule bağlı
sınız. Başkanlar ancak ve münhasıran usule bağ
lıdır ve usulü tatbik etmekle mükelleftirler. 
Bunu böyle bilesiniz ve politikanızı 1959 - 1963 
yılları arasına sâri olmak üzere düzenlenmiş 
bulunan cari masraflar, bilançolar, kâr ve zarar 
hesanları üzerine inikas ettiriniz. Bunun dışın
da başka bir beyanda bulunursanız sözünüzü 
kesmek mecburivetindeyim. Usul hakkında daha 
evvel hazırladığınız yazı Başkanlıkta hiçbir ifa
de taşımamaktadır. 

T.l.P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO 
LAİT (Devamla) — Konuşmalarımda rakam yok 
tu, yıl bile yoktu. Siz hangi yıldan bahsettiğim' 
nereden bilivorsunuz? Onu anlıvamadım ben. 

BAŞKAN — Lütfen Başkanlıkla münakaşavr 
girmeyiniz, size çizdiğim sınır dâhilinde bu rapor 

üzerinde konuşmalarınızı bina ediniz. Münhası
ran rapor üzerinde konuşunuz. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Rapor 
üzerinde ve müesese üzerindeyim, müessesenin 
bilançosunu tenkidetmekteyim. Budur. 

BAŞKAN — 1959 - 1963 yıllarındaki kâr -
zarar bilançolarını ve eğer tenkidedecekseniz o 
zaman yapılan hareketlerden, o zaman vukubu-
lan tatbikattan bahsedeceksiniz. 1963 yılından 
sonraki yılların münakaşası ve müzakeresi müm
kündür. Zamanı gelince yapılacaktır. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Sayın 
Başkan, yıl zikretmeye mecbur muyum? Yıl zik
retmeyi bir türlü anlamıyorum. Devam ediyo
rum, efendim. 

İşletme idaresinde koloniyal bir zihniyet hâ
kimdir. 

BAŞKAN — Göndünüz mü Sayın Karibolat 
gördünüz mü? Bizim okuduğumuz rapor 1959 -
1963 arasımda Türkiye'de Kamu İktisadi Teşefb^ 
büsleririin kâr, zarar bilançoları, masrafları ve 
bunların usulüne uygun olup olmadığımın Mec
lisçe millet adına mürakalbesidir. Siz getirdiniz 
yine 1963 sonrasına 'bağladınız. Usulî hatanıza 
anladınız mı? İşte ben deminden beri bu nok
tayı ikaz etmek istiyorum.. Elimizde tetkike 
amalde olan rapor 4 senelik olup 1959 - 1963 
arasına ait rapordur. Bunun dışına çılkmayınız. 
Lütfen saldede girin. Düşündüğünüz zaman ha
tanızı anlıyacaksınız. Çok rica ederim. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Peki 
efendim. 

Koloniyal zihniyeti daha fazla tahkim etmiş
tir. 

İşletmenin öteden beri zarar eden müessese 
şöhretine salhibolıınasına rağmen... 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat rica ettim si
ze. Çok rica ederim, Başkanın gözünden birşey 
kaçmaz. Okuduğunuz cümleleri gayet yakinen 
takibeıdiyorum. (A. P. sıralarından, «Adalet 
Partisi ile ne alâkası var?» sesleri) Lütfen şu 
önünüzdeki notu biraz daha tetkik edip öyle 
konuşunuz. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — İşlet
menin öteden beri zarar eden bir müessese hü
viyetine saJhlfoolmasma rağmen yüksek kademe
deki personeline uygulanan lüks konut politi
kasının ve bunların işçiyi küçümsemeleri ve iş
liden kendilerini tecridet'miş, şekilde bir hayat 
yaşaımaları ve ayrıca işletme idaresinin geniş 
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'bir israf denizi içinde yüzerken ısrarlı şekilde 
düşük bir ücret politikası gütmesi; işçiyi soğan 
ekmekle maden ocaklarında beslenmeye mah
kûm 'ötmesi, maden ocaklarına işçilere hakaret 
ve zulüm yapan bir grupun ayalkta tutulması... 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat bir dakika tek
rar ediyorum, ikinci sadede davet ihtarını yapı
yorum. Çok rica edeceğim, ben bu kürsüden 
usulü aynen tatbik etmek mecburiyetindeyim. 
'Çolk rica ederim, tekrar bir ihtara mâruz kal
mayınız. Aksi takdirde konuşmanızın devamı 
hususunu Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Devamla) — Sayın Başkan, benim ko
nuşmam tamamen konu üzerindedir. Eğer ben
den şu dağıttığınız rapordaki rakamları teker 
it eker okumayı istiyorsanız bunu okumıyac ağl
ımı iyice bilmeniz icabeder. Ve böyle bir usul de 
ihdas edemezsiniz. Bu konu ilk defa Millet M i 
llisinde konuşulmaktadır. Ve kendinize göre 
böyle bir usul ihdas edemezisiniz ve ben Kömür 
İşletmesi Kurumunu te.n<kid ediyorum, bunun 
(üzerindeyim. 

BAŞKAN — Üzerinde olup olmadığınızı 
Başkanlık takdir eder. Bir ikincisi, bu gibi mü
zakerenin usûlü dairesinde ve muayyen konuya 
inhisar ederek konuşmaların yürütülmesi de 
usul oümlesindendir. Üçüncüsü, bu şekilde bir 
muhasebeci değilim, hesapları konltnol etmekle 
yetinmekle mükellef değilim gibi beyanlarda 
bulunmayınız. Ben usul müzakeresini takilbe-
derken zaJtıâlinize ihtar ettim; «1959 - 1963 yıl
ları arasında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin fa
aliyetleri, kâr - zarar hesapları, bilançoları ve 
ibra edilip edilmemesi gilbi her türlü beyanda 
bulunabilirsiniz. Bunun dışında bir beyanda bu
lunmamız mümkün değildir» dedim. Çok rica 
(ederim bunu da değiştirmeyiniz ve başka an
lamlara saptırmayınız Sayın Kanbolat. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Sayın 
Başkan, konu üzerindeyim. Hiç yıl zikretmiyo
rum. 

İşçi şikâyetlerini ve işçiler arasımda sıkı bir 
dayanışmayı önlemek için idareye bağlı sarı 
sendikacılığı teşvik ve himaye etmesi, işçi ve 
idareci arasındaki her türlü bağın kopmasına 
ısebebolmuş durumdadır. 1963 yılında gidip bu 
durumu gördüm, onun için bunları arz ediyo
rum Sayın Başkan. Şu halde aynı yılın içinde 
konuşuyorum. 

Ereğli havzasında tesbit edilen işıçi ve yö
netici düşmanlığının kesafetini başka bir yer
de bu derecede görmek mümkün değildir. Onun 
için bu hatalı zihniyetle kömür işletmeleri ida
re edilemez. Yüksek kademedeki personelin güt
tüğü israf politikasına, koloniyal lüks hayata 
bir son vermek lâzımdır. Yeraltında çalışan, 
bazan çamur ve su ve bazan da taham
mül edilmez bir sıcaklık içinde - ve ben 
o ocakları gezdim - takriben 14 saat de
vamlı alın teri döken insanlara günde 
ikibuçuk lira iaşe bedeli vermek gülünçtür. Bu, 
işçiyi soğan ekmdk yemeye mahkûm etımek de
mektir Sayın,Başkan. Dünyanın her yerinde 
kömür işçileri, işlerinin ağırlığı ve gayrisıhhi 
olması dolayısiyle, en çok ücret alan ve en çok 
nazlandırılan, işçi kesimini teşkil ederler. Hal
buki bizde durum tamamen tersinedir. Brüt 
yevmiyeyi 15 liraya çıkarmakla ve gayert tabiî 
hakları olan hafta tatilini onlara tanımakla 
övünmekteyiz. Ve ondan sonra Nuh Nebi'den 
kalma araçlarla bunlardan yüksek verim ve 
bizlere karşı da munzam bir memnuniyet bek
lemekteyiz ki, bu da mümkün değildir. Kömür 
İşletmesinin en kalifiye işçileri bugün Alman
ya'ya 'göç etmiş durumdadırlar. Hepsinin git
mesi mümkün olsa, Kömür İşletmesi, iltimasa 
maızihar olanlar dışında, tek bir işçi bulamıya-
cak gilbi hazin bir duruma düşmüş bulunmakta
dır. 

Kömür ocakları gibi bir yerde çalışıp ömrü 
süratle tükenen ve daha gemq yaşta türlü has
talıklara mâruz kalarak müstehlik bir duruma 
düşen işçilerin haysiyetine, meskenlerine, sıh
hatlerine ve (ücretlerinle 'gıerdken ihtimamı güs-
termiyen bıir idarenin muvaffak olmasına im
kân yoktur. 

Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesinde hâ
kim olan bu koloniya! ve müsrif zihniyete ni
çin müdahale edilmez? İşletmenin Millî Eği
tim Bakanlığından bağımsız ve yüksek perso
nelin mahdumlarını okutan özel ilkokulları var
dır, özel sağlık tesisleri vardır, lüks otomobil
lerden gayri özel otobüsleri vardır ve hattâ ne
fis ekmek yiyebilmek için özel fırını vardır. 
Bütün bu ına'hkıimiyeti icabettiren israf âbi
deleri yanında, ocaklarda kaza ve ölü sayısı her 
yıl artmaktadır. Dünya kömür ocaklarındaki en 
yüksek kaza ve ölüm oranına Ereğli Kömür İş-
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letmeleri sahiptir. İşletmedeki başarısızlığa mu
kabil, kaza ve ölüm oranı konusundaki birin
ciliğe sımsıkı sarılmış durumdadır. Müessese 
aleyhine açılmış maddi ve manevi tazminat dâ
vaları 225 milyon lirayı bulmuştur. İş güven
lik müfettişleri müesseseyi daima tenkid etmiş
ler ve bilirkişi raporları da daima işletme ida
resi aleyhinde olmuştur. 

Bu müsrif müessese yevmiye ikibuo.uk lira 
iaşe bedeliyle çaınur ve su iyinde iş gören ve 
tahammülü zor bir ısı içinde çalışan işçiyi so
ğan ve ekmekle beslemeye ma'hkûm ederken, 
•kendi kasasını oluk oluk özel sektöre açmayı 
bir vazife bilmektedir. Müesseseya bağlı bu
lunan Ticaret Müdürlüğünün faaliyeti erine kı
sa bir göz atarsak, Devlet parasını nasıl bir 
mirasyedi zihniyetiyle özel sektör lehinde sarf 
edildiği meydana çıkacaktır. Müessese fiilî ola
rak çeşitli alımlar için 258 milyon liira ödemede 
bulunmuştur. İşin tullıaf tarafı al mı programın
da yatırımlara ait. ödendkler ayrı ayrı gösteril
memektedir. Yüksek Denetleme Kurulunun bu 
yoldaki tenkidlerine, müessese, «satmalına 
programı, bademe temenniye uyularak düzen
lenecektir» şeklinde cevap verdiği halde, bil
diği yokla yürümekte ısrar otun iş ve alım program-
larındaiki vuzuhsuz hali ııiYuihafaza etmeyi türlü 
çıkarlar bakımından daha uygun İnil muştur. 
Mim işleriyle uğraşan bölge ve servislerin 
herhirisi birer dukalık şeklini almış duılımda
dır. Ödenek olmadığı halde özel sektörden alım
lar yapılmakta ve hiçbir korku duymadan ko
mite kararları dışına çıkılmaktadır. Ye çeşitli 
harcamalarda görülen kasdî ihmaller müessese 
aleyhine sonuçlanan bir para kaybına sebebol-
maktadır. Bölge ve servislerden gelen alım ev
rakını Ticaret Müdürlüğü tetkike dahi lüzum 
görmemektedir. Bâzı alım bölgelerinin, harca
maları belirten fatura suretlerini zamanında 
göndermemeleri olağan sayılan ihmalkârlıklar
dandır. Çok servislerde sipariş dosyalarına ait 
işlemler düzgün tutulmamakta ve hele İstan
bul Satmalına Şubefed, malzeme siparişleri ko
nusunda yapılan tcnkidlere dahi cevap vermek 
gereğini hissetmemektedir. Ekonomi ihaleleri
nin yüksek bir fiyatla yapılmasında hiçbir sa
kınca görülmemektedir. Teslim edilen ekono
mik maddelerinin şartnameye uyup uymadığına 
aldıran olmadığı gibi, yıl sonu sayımlarında 

84 bin lira noksanlığın tesbit edilmesi ve bu
nun 26 bin lirasının sabun firesi kabul edilme
si müessesenin anbar konusundaki o geniş lâ-
kay dişini ortaya 'koymaktadır. 
' İşçilere dağıtılmak üzere ihale mevzuu ya

pılmış lâstik ayakkabıların macerasını ilgililer
den işitmek isteriz. Katı teminat yaptırmadığı 
ve ay akkalbı teslimatında buluntmadığı halde, mü-
'essesenin (bu fiııma üzerindeki İsrarının gerçek 
sebebi nedir1? 

Böylelikle Kömür İşletmeleri Kurumu üze
rinde geniş bir eleştiri yaptık. Kurumun, bu 
yönetim ve siyasi koşullar içerisinde zarar et
mesi normaldir. Kâr etmesi ise anormal bir 
durum teşkil eder. Ama buna dayanarak özel 
sektörün methiyesini yapmak ve Devletçiliği 
kötülemek, her türlü ciddiyetten uzak bir dav
ranış olur1. Denebilir ki, kurumun maliyetten 
düşük kömür satması, millî ekonomi çerçevesi 
içinde Hükümetin yaptığı siyasi bir tercihin 
sonucudur*. Kanaatimizce hiçbir şahıs, özel sek
törü Devlet Hazinesine tercih etimek hakkına 
sahip değildir. 

Yüce kurulu saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, de

vamlı ikazlarımıza rağmen Sayın Kanlbolat'la 
vukufoulan ihtilâfımız neticesi olmak üzere ken
dileri haksız olduklarını, yüzde yüz bildikleri 
halde sırf ellerindeki yazılı metni okuyabilmek 
için Başkanlığı itham eder mahiyette beyanda 
bulunmaktan çekinmemişlerdir. Haddizatında 
şurasını katî olarak tesbit etmek lâzımdır ki, 
Başkanlık her şeyden evvel usul kaidelerine 
bağlıdır ve usulü bu Yüksek Meclisin huzurun
da mutlak surette tanzim etmek mecburiyetin
dedir. Bunun yanısıra sanki bir hatibi konuştur
mak istememişiz gibi bir ifadeye bürünmek de 
her halde o ifadeye bürünen arkadaşlarımıza 
yakışmamaktadır. Baş/kanlığı itham, olur olmaz 
sebeplerle Başkanlığa itiraz bu yönden müspet 
olarak mütalâa edilmemektedir. Milletvekilleri 
asgari Başkan kadar usule bağlı olduklarını ken
di vicdanlarında kaibul etmeye mecburdurlar. 

Adalet Partisi Grupu adma 'Sayın Ahmet 
Can Bilgin, buyurun. 

A. P. GRUPU ADİNA AHMET CAN BİL
GİN (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, bugüne kadar 'burada 468 sayılı Ka
nunun vaz'ettiği hükümler gereğince Kamu Ik-
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tisadi Teşebbüslerinin 19'59 - 1963 yılları arasın
daki beş yıllık faaliyetlerinim denetim raporları-
nıın müzakeresini yapmaktayız. Ben A. P. Grupu 
adıma elektrik, petrol ve kömür gibi, insanlığın 
medeni sevıiyesinin daılıa doğrusu ilkitıisadi allanıda 
'gelişmede büyük rol oynıyan enerji kaynakla
rından kömür ve 'bu mevzuun 1959 - 1963 sene
leri arasındaki faaliyet raporlarını bir miktar 
izah ederek sözlerimi kısa kesmek istiyorum. 

Geniş ölçüde bir devleti iktisadi ve politik 
yönde etkiliyen kömür ve onun da taşkömürü 
olarak tamamını, linyitlerimizin ise 1963 tc yüz
de 67 sini işliyen bu müessesenin kısaca duru
munu, bu scneki durumlarının rakamlarını bir 
'miktar ifade edelim. Yalnız bu ifadelerimde ra
porlarda belirtildiği için rakamları yuvarlata
rak ve kısaltarak ifade edeceğim. 

T. K. 1. nin kuruluş ve faaliyetlerinden kısa
ca bahsedeyim : Kuruluşu, biliyorsunuz Etibank 
ile beralber çalışmıştır. 22 Mayıs 1957 tarih ve 
6975 sayılı Kuruluş Kanunu ile Etibanktan ay
rılmış ve müstakil bir umum müdürlük olarak 
faaliyete başlamıştır. Kurum bünyesinde Ereğli 
Kömür işletmeleri Müessesesi, Armutçuk Kömür 
işletmeleri Müessesesi, Garp Linyitleri İşletme 
Müessesesi, Kömür Tevzi ve Satış Müessesesi 
olarak müesseseler ve ayrıca da bir iki senelik 
Azdavay Kömür işletmesi T. A. O. na iştiraki 
'vardır. Bu şirket bilâhara iflâs etmiştir, ku
rumdan ayrılmıştır. 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun bâzı 
ıkarakteristiklerini kısaca izalh edeceğim. Kuru
mun sermayesi 750 milyon lira civarındadır. 
Bunun 1959 senesindeki takribi 164 milyon kıs
mı ödenmiş, 1963 yılında bu miktar 3'67 milyon 
liraya ancak çıkmıştır. 

Kullanılan sermaye ise, 1959 ela 1 milyar 271 
milyon, 1963 te ise 1 milyar 79 milyon lira civa
rına düşmüştür. Elde mevcut raporlarda bu ra
kamlar tam olarak verilmiştir. Arz ettiğim gibi 
iben bunları kısaltıyorum. Kullanılan sermaye
nin 1959 yılında 153 milyonu öz kaynaklardan, 
1 milyar 118 milyonu yabancı kaynaklardan te
min edilmiş. 1963 te ise 462 milyon öz, 617 mil
yonu yalbancı kaynaklardan temin edilmiştir. 
Halen bu değerler 482 milyon öz, 683 milyon ya
bancı kaynaklardan temin edilmektedir. Bu kay
naklardan temin edilen paralara ödenen faizler 
•ise 1959 da 70 milyon Tl. iken 1963 ten beri 

takriben 33 milyon Tl. civarında seyretmekte
dir. 19:59 dan 1963 e kadar çalışma süresi için
de işçi ve memur akımı maalesef ters istika
mette işlemiştir. Bu devrelerin kritik politika 
akımları içinde 1959 da ortalama 4 551 memur 
çalıştıran T. K. 1. camiasında memur adedi 
1963 te 5 865 e yükselmiş, yani 1 314 kişiye 
memurluk kadrosu verilirken, işçi adedinde iste 
1959 da 40 506 işçi çalıştırılırken ıbu miktar 
34 589 a düşürülm.üştür. Böylece bu meanle-
ketjte iktidarı devraldığımız günlerde, her sa
hada artan nüfusa iş temini yerine mevcut iş
yerlerinden de çıkarılarak işsiz bırakılmış bir 
memleket teslim aldığımızın nedenleri arasında, 
yalnız T. K. İ. deki bu 6 000 civarında bir işçi 
tensikatının da artan nüfusla beraber bulundu
ğu gerçeği oırtaya çıkar. 

Kullanılan sermayede 200 milyon Tl. düşüş, 
işçide 6 000 civanında düşüş, istihsalde ise çok 
oüzi bir artış dün olduğu gibi bugün de mem
lekette, sanayide ve teshinde kullanılan birinci 
derecedeki bu ham madde kaynaklarımızı poli
tik ve ekonomik bakımdan istenildiği şekilde 
değeri endirnı emiştir. G enel Müdür ünden işçisi
ne kaklar büyük ekonomik ve işyeri şartlarının 
güçlüğü içinde çalışan T. K. 1. personelinin fe
dakârlıklarını, yakıtlar balhsiııi okuyan ilkokul
daki çocuklarımız bile, hayretle, takdirle bil
mektedir. Malî imkânsızlıklarla, işyerlerinin ye
raltı ağır şartları ile mücadele ederek .millî 
ekonominin ve teshin işlerinin en 'büyük kay
naklarını millete arz eden bu personele gerekli 
ilginin gösterilmesi de şayanı tavsiyedir. 

T. K. İ. nin bu şartlar muvacehesinde istih
sallerine de bakacak olursak 1959 da Taş Kö
mürü 3,9 milyon tondan 1963 te 4,2 milyon tona 
çıkmıştır. Artış, küsuratlar nazara alınırsa, 
200 bin tonu geçmemiştir. 

Linyitte ise 1959 da 1,6 milyon tondan 1963 
te 2,3 milyon tona çıkmış, artış miktarı 624 000 
ton civarınldad ı r. 

.Süratle artan ihtiyaçlar' ve işçilikler de, mal
zeme fiyatlarındaki artışlar karşısında gerek 
teknik elemanlarımızın ve gerekse işçilerimizin 
gayretleri ile randımanlarda büyük artışlar 
kaydedildiği halde, sermaye kifayetsizliği, malî 
yönden Kurumun tam olarak takviye edilmeyişi 
memleketimizi bu enerji kaynağından tam is
tifadeden mahrum bırakmaktadır. 
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Bir fikir olarak randımanları arz edeyim. 
1959 da E. K. 1. de kazmacı randımanı 4 375 

Kg. dan 1963 te 6 146 Kg. a ve 1965 te 6 922 Kg. a 
çıkmıştır.. Aynı şekilde Garp Linyitlerinde bü
yük artışlar ve bu rakamlar neticesinde de tek
nik personelden ziyade bu müessesenin bâzı 
malî imkânlarla takviye edilmeyişinin zararla
ra sebeıbollduğu neticesi çıkar. 

Memleketin katı yakıta olan ihtiyacı günden 
güne ve süratle artarken T. K. 1. nin buna ayak 
.uyduramayışımn nedenlerimi başka yerlerde 
aramak lâzımdır. 

Bu nedenlerin başında T. K. t. nin serma
ye kifayetsizliği ve artan işçilik ve malzeme ma
liyetleri karşısında satış hasılatından aldığı pa
raların bu muvazeneye politik ve ekonomik se
beplerle uydurulmuş olmasıdır. Bugün Taş Kö
mürü fiytları 1958 den beri aynı seviyededir. 
Bu seviyede tutulması ekonomik bir zorunluğu 
ic ab ettiriyorsa doğacak zararların Maliye Ba
kanlığınca bütçeden karşılanması gerekirdi. 

Malî kaynakların kifayetsizliği için bâzı 
sathi tedbirler alınmıştır. Takviye amaciyle 
13 . 12 . 1960 tarih 154 sayılı Hazinenin ve 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borç
larının tahkimi hakkındaki Kanun ile finans
man bankalarına olan borçları Maliye Bakan
lığına devredilmiş, 19 . 6 . 1963 tarih ve 250 
sayılı Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 
154 sayılı Kanuna Ek Kanun ile de Maliye Ba
kanlığının alacağı ile fiyat farkından mütevel
lit müterakim zararlardan meydana gelen Ma
liye Bakanlığı borcu karşılaştırılmış. 22 . 8 . 1962 

,tarih ve 11187 sayılı Kararnameye istinaden do 
Taş Kömürlerine kül ve rutubet farkı p ilimleri 
tatbik edilmiştir. 

Bunları kısaca arz etmeme sebep T. K. İ. 
nin muayyen bir devrede kâr ettiği ileri sürü
lerek bugünkü zararları ve dünkü zararlarının 
muhasebesi yapılırken bunun politik nedenleri 
'araştırılıyor; 1962 - 1963 senesindeki kârları 
denmeyan edilirken, T. K. 1. nin bütün borç
ları Maliye tarafından tckaibbül edilince ta
biî ki kâra geçmiştir. Bu bir politik polemik 
mevzuu olarak Zonguldak'da mütaaddit defa
lar yapılmıştır. Her halde arz edilmesinde fay
da vardır. 

Memleketimizde buıgün Taş Kömürü havzası 
olarak yalnız Zonguldak havzası bilinmekte
dir. Linyitlerimiz ise muhtelif kalitede ve muh
telif bölgelere dağılmıştır. Bunlardan Devlet iş
letmeciliğini gerektirecek şart ve rezervleri 
muhtevi olanlar olduğu gibi, küçük rezervli 
ve dağınık bölgelerde çok sayıda linyit tezahür
leri vardır. Ayrıca memleketimiz önemli mik
tarda bitümlü yakıt kaynaklarına da maliktir. 

Bu meselenin süratle halledilmesi için ve 
özel sektör elindeki sahaların en iyi değerlen
dirilmesi bakımından T. K. î. özel sektörle iş
birliğine girmeli ve el ele memleketin kati ya
kıt ihtiyacına süratle cevap vereeek tedbirlerin 
alınması imkânları araştırılmalıdır. 

Bugüne kadar yapılan tatbikat kifayetsizli
ği karşısında T. K. 1. Kurumunun 10 . 10 . 1966 
tarihinde Hükümete bir müracaatı vardır. Bu
nun dikkat nazara alınacağını tahmin ederi/m. 

Bugün E. K. 1. bünyesinde toz emniyeti mü
hendisliği kurulmuştur. Taş ve kömür tozun
dan meydana gelen hastalıkların önlenmesi için 
teknik yönden araştırmalar yapmaktadır. 

Beynelmilel istatistikler yeraltında 20 sene 
çalışan işçi ve teknik personelin 60 yaşını^pok 
geçmediklerini göstermektedir. Bu mevzuun 
ilmî etüdü ile, hazırlanacak İş Kanununda ma
den işçilerine yaş haddinde âzami imkânın ta
nınması gerekmektedir. 

Kurumun, ilgili bulunduğu bakanlık adına, 
masrafları bünyede kalmak üzere harcama 
yapmaması veya yaptırılmaya zorlanmaması 
gerekir. Bu devrelerde ve bilhassa son seneler
de bu hususta T. K. î. Kurumu büyük güçlük
ler içinde kalmıştır. 

İdame yatırımlar için her yıl muayyen mik
tarda kuruma döviz tahsisi yapılmalıdır ve 
bu döviz tahsisinin zamanında kullanılabilmesi, 
zamanında tasarruf ve yedeğinde bulundurabil-
mesi lâzım idi. İstenilen efsafta maden direğinin 
istimali için Orman Genel Müdürlüğü ile te
mas edilmelidir. Bilhassa Zonguldak havzasın
da kullanılan direklerin büyük bir kısmı Fin
landiya'dan, Romanya'dan, harici memleket
lerden ithal edilmektedir. 

Pasif görevlerde birçok teknik elemanlar 
çalıştırılmaktadır. Bu teknik elemanların etüt, 
tesis ve işletmeler şubelerinde çalıştırılmaları 
araştırılıp bunların da müesseseye yararlı bir 
hale getirilmesi gerekir ve gerekir idi. 
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İstikbâl için yaptığımız bu tavsiyelerden ve 
geçmişteki bütün bu arızalardan ve T. K. 1. Ku
rumunun tam mânası ile gelişerek neticesinde 
randımanlı bir hale gelmesinde bu mülâhaza
ların faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Bu arada bir miktar da kısaca müesseseler
den bahsetmek istiyorum. 

E. K. î. Müessesesi, yani Ereğli Kömür İş
letmeleri müessesesi : 

Müessesenin nominal sermayesi 440 milyon 
lira civarındadır ve ödenmiş sermayesi 327 
milyon liradır. Bu 1963 istatistiklerine göredir. 

BAŞKAN — Sayın Can Bilgin bir dakika
larınızı rica edeceğim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Raporda var. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET CAN BİL
GİN (Devamla) — Raporda var, fakat ben 
yuvarlak rakam veriyorum. Raporda olabilir 
fakat. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Can Bilgin. 
Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin 

.muayyen müddet içinde mesaisini bitirmesine 
dair daha önce almış olduğu karar gereğince 
ısaat* 20,00 de bugünkü çalışmayı bitirmemiz 
gerekiyor. Ancak Sayın Can Bilgin'in konuş
masının bitimine her halde az bir zaman kaldı. 
Ne kadar devam eder Sayın Can Bilgin? 

AHMET CAN BİLGİN (Devamla) — Her
halde bir on dakika sürer. 

BAŞKAN — Bu bakımdan hatibin konuş
masının bitimine kadar Meclisin devamını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Sayın Can Bilgin, siz de lütfen 
bu müsamahaya uygun hareket edin. 

AHMET CAN BİLGİN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, buradaki yuvarlatılmış ra
kamlarla mukayese yapıyorum. Yoksa kömür 
işletmeciliğinin jeolojik yapısından, köımür işlet-

.meciliği nasıl yapılır nerelerde kömür bulu
nur, hangi arazilerde bu işletmecilik yapılır ve 

. . . . > • . . 

ne gibi güçlükleri vardır? Mostralarından, ye
raltı mevzuatından, direk nasıl çakılır, bütün 
bunlardan bahsedecek değilim herhalde. 

Muhterem arkadaşlar, E. K. 1. nin, umumi 
olarak arz ettiğim sırada zaten zararlarının ne
denlerini de izah etmiş bulunuyorum. 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi : 
Yurdumuzun artmakta olan linyit ihtiyacının 

bugün % 60 ını G. L. 1. temin etmektedir. Tes
hin, Sanayi, Devlet Demiryolları ve elöktrik üre
timinde büyük yeri olan linyitlerimizin en 
önemli kaynağı ve bunu işletme Garp Linyitleri 
İşletmesi (G. L. 1.) dir. 

Müessese 75 milyon Tl. nominal sermaye ile 
işe başlamış olup, bunun 30 milyonu ödenmiştir. 

Diğer rakamlar üzerinde fazla durmıyaca-
ğım yalnız bu mevzuda şunu arz etmek isterim 
ki ; Garp Linyitleri işletmesinde Değirmisaz böl
gesinin kapanması ile burada mevcut birçok te
sislerin değerlendirilmesi ve civarda bulunan de
mir cevherlerinin değerlendirilmesinde kullanıl
ması şayanı tavsiyedir. 

Memleketimizin yakıt ihtiyacı bölgesel ola
rak karşılamak amaciyle hemen memleketimizin 
ıher tarafında raslanan linyitlerimizin özel sek
törle, işbirliği yapılarak karşılanmasına gidil
melidir. Böylece halk ucuz yakacak ihtiyacına. 
kavuşturulmuş olacaktır. 

A. P. Grupu adına T. K. I. Bütçesine-müspet 
oy vermenizi... 

BAŞKAN — TKİ Bütçesi değil, denetleme-
raporu. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET CAN BİL
GİN (Devamla) — TKÎ denetleme raporları için-
müspet oy vermenizi temenni eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — önergem var. 
BAŞKAN — 31 Ocak 1965 Salı günü saat 

14,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 20,05 

. . . < . . . . 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41. NCÎ BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1967 Pazartesi 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu raporu*. (3/165) (S. Sayısı : 18 e 
2 nci ek) 

B - İKİNOl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 1 0 g Q ^ C Ü ö k 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun 1 2 . 5 . 1 9 6 4 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları 
hakkındaki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu (3 /165) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
27 . 1 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca hazırlanıp Cumihuriyet Senatosuna sevk edilmiş bulunan ve halen Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşmelere esas t'eşkil eden iki ciltlik raporumuzda aşağıdaki listede 
adları ve hesap yılları yazılı müesseselerin bilanço ve netice hesaplarında ve ek 1 sayılı cetvelde 
baskı, tertip ve hesap hataları gömilnıüştür. 

'Bu sebeple bu cetvellerin ve bilançoların tashih edilmiş şekli ile Genel Kurula arz ve tetki
kini ve tutanak dergisine dercini sağlamak için yeniden bastırılmasına müsaadelerinizi rica ede
rim. 

T. B. M. M. 
Kamu îkt. Teş. Karima Kam. Başkanı 

Manisa 
Mithat Dülge 

Eki : 
Ek 1 sayılı cetvel 
Etibank 1959 Bilanço ve kâr zarar tablosu (Tevekkül Merkezi) 
Etibank 1963 Bilanço ve kâr zarar tablosu (Teşekkül Merkezi) 
Etibank Murgul Bakır İşletmesi 1959 Bilanço ve kâr zarar tablosu 
Etibank Ergani Bakır İşletmesi 1959 Bilanço ve kâr zarar tablosu 
Etibank Ergani Bakır İşletmesi 1963 Bilanço ve kâr zarar tablosu 
Etibank Sark Kromları İsletmesi 1959 Bilanço ve kâr zarar tablosu 





İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN 468 SAYILI KANUNUN 3 ncü 
MADDESİ GEREĞİNCE TASVİBE ARZ OLUNANAN 1959-1963 YILLARINA AİT 
BİLANÇO SONUÇLARI TARANAMAMIŞTIR. 

BİLANÇONUN ASLI CİLDİN İÇİNDE MEVCUTTUR. 
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ETÎBANK 
AKTİF 

ödenmiş sermaye : 
Kasa, : 
Nakit mevcudu 
T. C Merkez Bankası 

Kanuni1 karşılıklar kasası1 : 
İhtiyat akçesi mukabil kıymetler 
İlerde vukuu muhtemel ztvrar karşılığı kıymet. 
Munzam karşılıklar mukabili Inymetler 

Bankalar : 
Dahilî bankalar 
Haricî bankalar 

Senedat cüzdanı : 
Esham ve tahvilât cüzdanı : 
Avanslar : 
Borçlu cari hesaplar : 
Devlet maden programına tahsis olunan krediler 
Devlet tesis programına tahsis olunan krediler 
Açık krediler 
Finanse edilen teşekküller 
Kefalet mukabili krediler 
Maddi teminat mukabili kıymetler 
Sair krediler 

Muhtelif borçlular : 
Ticari emtea stokları : 
iştiraklerimiz : 
Malî 
Ticari 
Sunıi 

UMUMÎ 

1959 SENESİ 

Lira K. Lira K. 

2 283 
47 075 

5 284 
5 248 
12 568 

58 855 
1 330 

387 
562 

157 
157 
560. 

992 
663 

21 115 000 
4 744 

697 842 
787 670 
2 751 
16 227 
7 600 

4 517 
31 833 
56 152 

800 
340 
008 
674 
764 
641 

500 
000 
500 

74 
91 

29 
29 

— 

48 
74 

— 
—. 
93 
40 
40 
96 
50 

— • 

— 
— • 

356 562 093 
49 358 950 

23 064 774 

60 186 656 

2 452 071 
2 406 898 
286 476 

1 537 952 239 

19 686 207 
2 302 997 
92 503 000 

72 
65 

58 

22 

37 
75 
77 
19 

91, 
t » 

Müesseselerimize tahmis olunan sermaye 
Sabit kıymetler : 
Menkuller 
O ayri menkuller 

Iiir-iken amortismanlar 

6 364 162 76 
116 647 342 65 

123 011 505 
6 271 604 

41 
12 

145 000 000 — 
116 739 901 29 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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FÜZYON 

BİLANÇOSU 

Sermaye : 
İhtiyatlar : 
Kanuni ihtiyati at
ilerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 
özel ve olağanüstü ihtiyatlar 

Karşılıklar : 
Taahhütlerimiz : 
T. C. Merkez Bankası 
Dahilî bankalar 
Eşhas ve müessesat 
Diğer taahhütlerimiz 

Mevduat ve cari hesaplar : 
Tasarruf mevduatı 
Vâ'Hİi tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 
Cari hesaplar 

ödenecek iştiraklerimiz sermayesi : 
ödenecek müesseselerimiz sermayesi : 
Kabullerimiz : 
Tediye emirleri : 
Muhtelif alacaklar : 
Sair pasifler : 
1. Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 
2. Tasfiye olunacak hesaplar 

Kâr : 
Egzersiz yılı kârı' 

Lira 

7 266 192 
7 266 192 
10 343 249 

355 720 946 
22 037 306 
460 468 739 
169 815 187 

57 248 024 
4 908 123 

294 888 099 
445 923 613 

69 700 384 
1 556 198 

K. 

08 
08 
63 

25 
41 
15 
12 

29 
22 
54 
06 

76 
64 

PASİF 
Lira 

500 000 000 
24 875 633 

72 917 064 
1 008 042 178 

• 

802 967 860 

11 955 500 
51 000 000 
37 374 314 

307 516 
38 833 224 
71 256 583 

46 572 166 

K. 

— 
79 

39 
93 

11 

—-
58 
08 
31 
40 

77 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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AKTİF 

Lira K. Lira K. 

Sair aktifler : 
1. Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 
2. Tasfiye olunacak hesaplar 
3. Stoklar 

Cevher stokları 
Malzeme stoklan 

îlk tesis masrafları : 
lik tesis masrafları 
*tfa edilen 

özel maliyet : 
Maliyet 
Biriken amortisman 

252 931 512 74 

5 949 519 22 
7 647 543 20 

236 155 637 67 
3 178 812 65 

13 597 062 42 

4 271 212 44 
2 019 473 46 

479 426 28 
62 903 41 

2 251 738 98 

416 522 87 

Yekûn 2 664 102 042 36 

Nâzım hesaplar 1 799 321 093 30 

B O R Ç 

I - Personel masrafları 
Aylık ve ücretler : 

Mukaveleli müstahdemler 
tdare Meclisi ve Umum Müd. 
Baremin 1 nci maddesine tabi me. 
Baremin 10 neu maddesine talbi me. 
Daimî müstahdemler 
Temsil ödeneği 

Sair personel masrafları : 

İkramiye, tekaüt aidatı, prim v. s. 
Harcırahlar 

Lira 

139 584 
716 610 

5 719 497 
662 509 
115 262 
3 675 

2 476 725 
251 757 

K. 

25 
67 
94 
51 
80 

— 

12 
57 

Lira K. 

7 357 140 17 

2 728 482 69 

1959 UMUMÎ 
KÂE ZARAR 

Lira K. 

10 035 622 86 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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Lira K. 
PASİF 

Lira K. 

Yekûn 

Nâzım hesaplar : 
Siparişlerimiz 
Cirolarımız 
Diğer nâzım hesaplar 

324 497 060 
344 570 348 

1 130 253 683 

81 
56 
93 

2 664 102 042 

1 799 321 093 

36 

30 

FüZYON 

TABLOSU 

I - Alman faizler : 
Bankalardan (dahilî) 
Borçlu cari hesaplardan 
Muhtelif muamelelerden 

II - Esham ve tahvilât gelirleri : 
III - Banka hizmetleri mukaıbili alman ücret ve feomüsyonlar 

Teminat mektupları üzerinden 
Cirolarımızdan 
Havalelerden 
Satışa tavassut muamelelerinden 
Sigorta muamelelerinden 
Tahsil senetlerinden 
Akreditif muamelelerinden 
Muhtelif muamelelerden 

Lira 

1 184 134 
84 129 718 

862 843 

1 717 587 
271 637 
7 797 

3 208 520 
37 796 
342 802 

2 328 588 
143 694 

K. 

40 
15 
07 

05 
10 
22 
52 
47 
25 
75 
50 

A L A C A K 
Lira 

86 176 695 

610 545 
8 058 423 

K. 

62 

43 
86 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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B O R O. 

Lira K. Lira 

II - Vergi ve harçlar : 
III - Sair idari masraflar : 

Kiralar 
Tenvir, teshin ve 'su 
Kırtasiye ve matibua 
PTT masrafları 
Sigorta ve prim masrafları 
Kitap, gazete ve aboneler 
Yardım ve te'berrular 
Sair müteferrik masraflar 

IV - Verilen faiz ve Ikomüsyıonlar : 
Taahhütlerimize verilen faizler 
Tasarruf mevduatına verilen faizler 
Sair mevduat ve hesaplara verilen faizler 
Eşhas.ve müessesat kredilerine verilen faiz 
Reeskont ettirilen senet, için verilen faizler 
Muhtelif muameleler için verilen faizler 
Mulhtelif muameleler için verilen kıonıüsyonlaı 

V - Ayrılan amortismanlar : 
Menkul amortismanı 
Grayrimenkuller .amiortisımauı 
tik tesis amortismanı 
öizel maliyet amortismanı 

VI - Ayrılan karşılıklar : 
Çürük alacaklarımız 'karşılığı 
Senetsiz alacaklarımız karşılığı 
Müesseselerimiz zararları karşılığı 
Biolkardağ ilk tesis masraf karşılığı 
Sair muhtelif karşılıklar 

VII - Muhtelif masraf ve ızararlar : 
Esıki sene masraf ve zararları 
Karşılığı ile mahsulbedilen masraf ve zarar 
Bu yıla ait masraf ve zararlar 

VIII - Teşebbüslerimiz zararı : 
IX - Kâr r 

Eıkserteiz yılı kârı 
Yekûn 

225 537 
214 104 
235 611 
378 212 
18 630 
84 372 
309 612 
857 543 

44 092 499 
1 343 814 
5 643 574 
200 943 

23 056 298 
287 289 

1 095 563 

217 004 
252 780 
61 988 
194 429 

465 184 
24 570 

10 847 292 
45 863 
923 744 

735 975 
481 457 

9 853 150 

32 
64 
7-5 
11 
46 
91 
25 
82 

42 
76 
77 
52 
85 
59 
81 

08 
03 
94 
60 

08 
54 
78 
58 
85 

67 
81 
21 

111 701 
2 323 634 

75 719 984 

726 204 

12 306 655 

11 070 583 

5 090 
46 572 166 

158 921643 

M. Moclisi (S.. Sayısı : 18 e 3 ııcü ek) 
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A L A C A 

Lira K. Lira 

IV -

V 

VI -
VII -

VIII -

^ 

- Muhtelif gelirler : 
Eski sene gelirleri f 

İptal olunan karşılıklar 
MaJhsubokınan karşılıklar 
Aidat tahsilatı 
Diğer müteferrik ıgelirler 

• Umum Müdürlük ve şube vo bürolarımız 
şılığı ? 

• iştiraklerimizden alınan kârlar : 
• Teşeblbüslerimiz kârı : 
• (Müesseselerimiz kârları : 

Ergani Bakır İşletmesi 
Şark Kromları işletmesi 
Keçiborlu İşletmesi 

masrafları kar-

31-9 186 
162 896 
481 457 
101 565 
279 258 

36 800 317 
11 804 344 

485 960 

04 
33 
81 
70 
99 

66 
35 
07 

1 344 354 

6 586 641 
1 808 358 
5 246 402 

49 090 222 

Yekûn 158 921643 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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1963 SENESÎ 

ETÎBANK 

AKTİF 

ödenmemi§ sermaye : 
Kasa : 
Nakit mevcudu 
T. C. Merkez Bankası 

Kanuni karşılıklar kasası : 
ihtiyat akçesi mukabili kıymetler 
İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 
Munzam karşılıklar mukabili 

Bankalar : 
Dahilî bankalar 
Haricî bankalar 

Senedat cüzdanı : 
Esham ve tahvilât cüzdanı : 
Avanslar : 
Borçlu cari hesaplar : 
Açık krediler 
Finanse edilen teşekküller 
Kefalet mukabili krediler 
Maddi. teminat mukabili krediler 
Sair açık krediler 

Muhtelif borçlular : 
Ticari emtia stoku 
İştiraklerimiz : 
Malî 
Ticari 
Sınai 

Müesseselerimize tahsis olunan sermaye 
Sabit kıymetler : 
Menkuller 
Gayrimenkuller 

Lira K. 

5 031 322 02 
9 013 128 80 

4 094 272 60 
4 094 272 60 
28 500 776 60 

15 928 013 39 
4 963 58 

570 544 284 29 
15 948 507 85 
3 661 975 68 
69 592 564 15 
16 976 843 32 

897 500 — 
27 283 000 — 
103 820 250 — 

12 377 306 54 
117 398 668 89 

Biriken amortismanlar 
129 775 975 43 
12 859 144 06 

Lira K. 

90 653 452 57 

14 044 450 82 

36 689 321 80 

15 932 976 97 

12 648 279 42 
23 225 156 — 
30 577 053 26 

676 724 175 29 

101 124 738 18 
89 213 54 

132 000 750 — 

385 000 000 — 

116 916 831 37 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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BİLANÇOSU 

Lira K. 
PASÎF 

Lira K. 

Sermaye : 
ihtiyatlar : 
Kanuni ihtiyatlar 
İlerde vukuu muhtemel zarar karg. 
Olağanüstü ihtiyatlar 

Karşılıklar : 
taahhütlerimiz : 
Dahilî bankalar 
Eşhas ve müessesat 
Diğer taahhütlerimiz 

Mevduat ve cari hesaplar : 
1. Tasarruf mevduatı : 

Vadesiz tasarruf mevduatı 
Vadeli tasarruf mevduatı 

2. Diğer mevduat : 
Resmî mevduat 
Ticari mevduat 
Bankalar mevduatı 

«3. Cari hesaplar : 
Müesseseler cari hesabı 
Diğer cari hesabı 

ödenecek iştiraklerimiz sermayesi : 
ödenecek müesseselerimiz sermayesi 
Tediye emirleri : 
Sair pasifler 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

7 404 505 39 
7 404 505 39 
10 300 000 — 

73 010 364 34 
19 019 535 35 

25 830 197 17 
34 439 932 57 
2 388 108 78 

183 738 690 40 
6 827 903 74 

33 851 496 66 
168 700 987 19 
1 042 684 54 

500 000 000 — 

25 109 010 78 

121 811 301 55 

1 010 849 31 
469 655 921 05 
228 558 573 02 699 225 343 38 

345 254 732 35 

1 600 000 — 
11 000 000 — 

600 372 88 
29 855 932 03 

203 657 168 39 

Egzersiz yılı kân 44 424 050 70 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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AKTİF 

Lira K. Lira K. 

Sabit kıymetler 50 357 984,53 Tl. na sigortalıdır. 
Sair aktifler : 
1. Muvakkat hesaplar 
2. Mutavassıt hesaplar 
3. Tasfiye olunacak hesaplar 
4. Stoklar : 

a) Cevher 
b) Malzeme 

İlk tesis masrafları 
özel maliyet : 

16 740 289 63 
3 019 305 09 

294 108 643 98 
24 928 556 11 
6 546 611 17 

19 759 594 72 345 343 405 98 

505 357 — 
1 012 749 86 

Toplam 1 982 487 912 06 

Nâzım hesaplar : 907 405 046 60 

ETİNBANK 

AKTİF 

PERSONEL MASRAFLARI : 
Aylık ve ücretler : 
Müdürler Kurulu ve Genel Md. 
Baremin 10 ncu mad. Tab. memur. 
Baremin 11 nci mad. Tab. memur 
Daimî müstahdemler 
Mukaveleli müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 
Temsil ödeneği 

Sair personel masrafları : 
İkramiye, tekaüt aidatı ve saire 
Harcırahlar 

Vergi, resim ve harçlar : 
Sair idari masraflar 
Kiralar 
Isıtma, aydınlatma ve su 
Kırtasiye ve büro levazımı 
Tamir, tesis, tadil. 

Lira 

51 825 
9 157 122 
1 487 180 
1 092 669 

58 120 
12 915 
4 200 

3 693 990 
373 544 

K. 

29 
02 
45 
20 

— 

28 
03 

Lira, 

4 067 534 

453 526 
'250 587 
«45 455 
215 365 

K. 

31 

__ 

69 
11 
23 
25 

1963 SENESİ 

Lira 

15 931 566 

159 023 
2 973 462 

KÂ 

K. 

27 

28 
29 

M. Meclisi .(S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 



— 13 — 

Lira K. 
PASİF 

Lira K. 

Toplam 

Nâzım hesaplar 
Nâzım hesaplar 
Siparişler 
Cirolarımız 
Kefaletlerimiz 

531 427 127 
220 617 636 
13 645 348 
141 714 993 

73 
85 
56 
46 

1 982 487 912 

907 405 046 60 

VE ZARAR TABLOSU 

ALINAN FAİZLER 
1. 
o 
t> 

o. 
4. 
5. 
G. 
7. 

Bankalardan (dahilî bankalardan) 
Iskonto ve iştira muamelelerinden 
Avans muamelelerinden 
Teminat senetlerinden 
Borçlu cari hesaplardan 
Munzam karşılıklardan 
Muhtelif muamelelerden 

Esham ve tahvilât gelirleri : 
Banka hizmetleri mukabilinde alman ücret ve 
yonlar : 
Teminat mektupları üzerinden 
Havalelerden 
Tahsil senetlerinden 
Akreditif muamelerinden 
Muhtelif muamelelerden 

komis-

Lira 

424 210 
540 336 

3 159 708 
402 954 

33 948 852 
1.012 825 

99 396 

2 181 697 
6 196 

148 779 
2 634 293 
164 454 

K. 

91 
07 
78 
84 
61 
43 
15 

06 
29 
93 
81 
55 

PASİF 
Lira K. 

39 588 284 79 

1 705 453 02 

5 135 421 64 

M. Meclisi (S.- Sayısı : 18 e 3 neü ek) 
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AKTİF 

Lira K. Lira K. Lira 

PTT masrafları 
Sigorta prim ve masrafları 
Kitap, gazete ve aboneler 
Yardım ve teberrular 
Sair müteferrik masraflar 

Verilen faiz ve komüsyonlar : 
Taahhütlerimize verilen faizler 
Tasarruf mevduatına verilen faizler 
Sair mevduat ve cari hesaplara 
verilen faizler 
Eşhas ve müesseseler kredilerine 
verilen faizler 
Muhtelif muameleler için verilen 
faizler 
Muhtelif muameleler için verilen 
komis. 

Mevduatı teşvik, ikramiye ve 
hediyeler: 
Ayrılan amostismanlar : 
Menkuller amortismanı 
Gayrimenkuller amortismanı 
îlk tesis ve özel maliyet amortismanı 

Ayrılan karşılıklar : 
Müesseselerimiz zarar karşılığı 
İştiraklerimiz zarar karşılığı 
Bolkardağ masraflar karşılığı 
Muhtelif karşılıklar 

Muhtelif masraf ve zararlar : 
Eski sene masraf ve zararları 
Bu yıla ait masraf ve zararlar 
Sair masraf ve zararlar 

Teşebbüslerimiz zararı : 
iştiraklerimiz zararı : 
1963 yılı kârı : 

579 820 72 
64 489 45 
44 629 88 
50 000 
969 587 96 

30 907 535 55 

2 883 090 83 

2 019 392 91 

41 684 66 

6 144 87 

52 659 83 

473 488 59 
254 754 46 
448 690 38 

44 129 885 19 
12 843 229 26 

54 721 68 
30 007 134 73 

2 648 473 59 
1 569 812 88 
1 665 360 88 

35 910 508 

1 944 390 
1 176 933 

87 034 970 

5 883 647 

2 760 578 
155 544 

44 424 050 

Toplam 198 354 675 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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Muhtelif gelirler : 
Eski sene gelirleri 
tptal olunan karşılıklar 
Mahsup edilen karşılıklar 
Aidat tahsilatı 
Diğer muhtelif gelirler 

Genel Müdrülük, şube ve bürolarımız masrafları 
karşıl ğı : 
İştiraklerimizden alınan kârlar : 
Müesseselerimiz kârları : 
Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 
Murgul Bakır işletmesi Müessesesi 
Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesi 
Emet Kolemanit Madeni İşletmesi Müessesesi 
Üçköprü Krom İşletmesi Müessesesi 
Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi 

Lira K. 
PASİF 

Lira K. 

818 070 
98 205 919 
1 027 802 
107 386 

2 086 300 

09 
57 
40 
02 
66 

102 245 478 74 

25 125 590 
3 946 320 
1 852 076 
2 354 012 

804 803 
2 535 369 

71 
09 
51 
03 
06 
66 

9 690 115 63 
3 371 749 96 

36 618 172 06 

Toplam 198 354 675 84 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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AKTİF 
Lira 

Sabit kıymetler : 
Arazi ve arsalar 
Binalar 
Muhtelif yeraltı ve yerüstü tertibatı 
Makinalar 
Nakil vasıtaları 
Demirbaş ve mefruşat 
Alât ve edevat 
Maden anaizhar ameliyatı 
Halklar 
Yıapılmalkta olan ister 

Birikmiş amortismanlar 

(Sigorta bedeli Tl. 7 037 200) 

147 
13 048 
3 563 
16 967 
4 846 
637 
105 
771 

15 829 

204 63 
251 27 
319 89 
035 76 
943 24 
660 30 
516 50 
896 08 
900 
418 66 

55 718 146 23 
16 215 399 01 

MURGUL BAKIR İŞ 

1959 YILI V 

K. Lira K. 

39 502 747 22 

Mütedavil kıymetler : 
Sıtoklar : 
Cevher ısltcykları 
Malzeme stokları 

Borçlular : 
Merkez cari hesabı 
Depozitolar 
Muhtelif borçlular 
Mubayaattan borçlular 
iş taahhüdünden borçlular 
Müşteriler 

Kasa ve banlkalar : 
Kasalar 
Bankalar 

Safir aktifler : 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

İlik tesis masrafları: 
itfa edilen 

18 717 763 
31 261 273 

13 202 432 
150 691 

38 560 
4 499 116 

85 014 
6 961 

1 025 988 
912 020 

72 
77 

29 
50 
38 
30 
04 
61 

93 
26 

49 979 037 

17 982 776 

1 938 009 

483 266 
3 719 644 

181 465 

493 738 
— 98 748 

49 

12 

19 

29 
79 
89 

40 

69 899 822 

4 384 376 

394 990 

80 

9-7 

40 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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LETMESİ MÜESSESESİ 

ILÂNÇOSU 

Sermaye : 
İhtiyatlar : 
Kanuni .'ihtiyatlar 
Özel ve olağanüstü ihtiyatlar 

Karşılıklar : 
Alacaklılar : 
Merkez cari hesabı 
Mulbayaattan alacaklılar 
İş taahhüdünden alacaklılar 
Müşteriler 
Muhtelif alacaklılar 

Ödenecek senetler : 
..Emanet Paralar : 
'Sair pasifler : 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

Lira K. Lira 
PASİF 

K. 

2 702 432 
6 909 500 

66 872 413 
99 895 
19 658 

4 278 264 
210 676 

9 823 295 
919 913 
12 901 

29 
60 

21 
94 
44 
21 
61 

62 
88 
21 

20 000 000 
9 611 932 

2 527 510 
71 480 906 

10 500 000 
506 127 

10 756 110 

89 

18 
41 

67 
71 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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AKTİF 

Zarar : 
Geçen seneden müdevver 
Bu seme zararı 

Lira 

4 856 310 96 
6 344 341 51 

K. Lira K. 

' 11 200 652 47 

Nâzım hesaplar : 

Yekûn 125 382 589 86 

42 619 730 56 

BORÇ 

Saitış vergi ve masrafları : 
Satış vergi ve resimleri 
Satış (masrafları 

Verilen faiz ve komüsyonlar 
Anateşekküle 
Sair müesseselere 

Muhtelif gider ve zararlar : 
Muhtelif gider ve zararlar 
Eski sene masraf ve zararları 
Ayrılan karşılıklar 
İlk tesis amortismanları 

1959 SENESİ MURGUL BAKIR İŞLETMESİ 

Lira K. Lira K. 

661 401 05 
863 367 24 

2 755 973 47 
48 614 84 

2 224 095 96 
1 914 517 46 
1 638 747 66 

98 748 

1 525 268 29 

2 804 588 31 

5 876 109 06 

Yekûn 10 205 965 68 

M. Meclisi (S. Sayısı :.18 e 3 ncü ek) 
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Lira K. 
PASİF 

Lira K. 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 

125 382 589 86 

42 619 730 5G 

MÜESSESESİ KÂR VE ZARAR TABLOSU 

Satış kârları : 
Satış hasılatı 
Maliyet bedeli 

Malzeme ve hizmet satışları 
Satış hasılatı 
Maliyet bedeli 

Alman faiz ve koni üisy onlar 
An ateş dkkülden 
Muhtelif gelirler : 
Bu yıla ait gelirler 
Eslki sene gelirleri 

Kgzersiz yılı zararı : 

Lira 

12 932 760 61 
10 531 750 14 

150 571 08 
114 124 17 

79 899 52 
1 236 169 98 

K. 
ALACAK 

Lira. Jv. 

2 401 010 47 

36 446 91 

108 097 29 

1 316 0Ö9 50 

6 344 341 51 

Yekûn 10 205 965 68 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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AKTİF 

Ödenmiş sermaye : 
Sabit kıymetler : 
Arazi ve arsalar 
Binalar 
Muhtelif yeraltı ve yerüstü tertibatı 
Makinalar 
Nakil vasıtaları 
Demirbaş ve mefruşat 
Alât ve edevat 
Maden ana ihzar ameliyatı 
Yapılmakta olan işler 

Birikmiş amortismanlar 
(Sigorta bedeli TL. 12 204 200,-
İştiraklcrimiz : 
Mütedavil kıymetler : 

Stoklar : 
Cevher stokları 
Malzeme stokları 

Borçlular : 
Merkez cari hesabı 
Depozitolar 
Muhtelif borçlular 
Mubayaattan borçlular 
Müşteriler 

Kasa ve bankalar : 

Kasalar 
Bankalar 
Sair aktifler : 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

İlk tesis masrafları : 
İtfa edilen 

Nâzım hesaplar 

9 703 664,25 
20 858 423,47 

236 470 832,15 
6 443 16 
71 223,65 

1 600 013,52 
3 916 158,99 

362 844,36 
1 120 168,38 

Yekûn 

1959 SENESİ 

ERGANİ BAKIR İŞ 

Lira K. 

28 702 764 57 

18 298 298 07 

30 562 087 72 

242 064 «71 47 

1 483 012 74 

474 068 99 
3 704 550 54 
1 855 876 99 

1 354 575 73 
i 207 693 63 

Lira K. 

67 177 
5 529 163 
1 866 977 
12 705 300 
6 676 057 
620 706 
107 003 
489 815 
640 562 

10 
67 
33 
55 
78 
85 
46 
38 
45 

5 000 000 
10 404 466 

. 
50 

100 000 — 
274 ı09 771 93 

6 034 496 52 

146 882 10 

395 795 617 05 

62 769 365 73 
M. Meclisi ;S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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BİLANÇOSU 

LETMESİ MÜESSESESİ 

Sermaye : 
İhtiyatlar : 
Kanuni ihtiyatlar 
Özel ve olağanüstü ihtiyatlar 

Karşılıklar : 
Alacaklar : 
Merkez cari hesabı 
Mubayaattan alacaklılar 
İş taahhüdünden alacaklılar 
Müşteriler 
Muhtelif alacaklılar 

Ödenecek senetler : 
Emanet paralar : 

Lira K. 

3 750 000 — 
4 185 092 92 

6 810 073 17 
352 008 54 

14 165 42 
9 687 600 — 

48 189 58 

PASİF 
Lira K. 

15 000 000 — 
7 935 092 92 

1 492 852 62 
16 912 036 71 

163 300 000 
2 891 485 96 

Sair pasifle L' : 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

Egsersiz yılı safi kârı : 

28 811 785 
8Q 668 

- 139 397 

71 
54 
84 

29 031 852 

59 232 296 

09 

75 

Nâzım hesaplar : 

Yekûn 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 

295 795 617 05 

62 769 365 73 
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BORO 

Sa.tr; vor^i. vo masrafları : 
Satış vergi vo resimleri 
Satr; masrafları 

Verilen. \'HVA ve kondisyonlar : 
Ana. teşekküle 
Mııhleüî' gider ve zararlar : 
Bu yıla, ait gider ve zararlar 
Eski yılla- a ait piçler ve zararlar 
Ayrılan karşılıklar 
İik tesis amortismanları 

Egsorsiz yılı safi kârı : 

Yekûn 

Lira 

1959 SENESİ KÂR V 

K. Lira K. 

16 374 500 73 
4 493 745 9(i 

858 144 83 
92 476 36 
192 669 51 
60 828 93 

20 868 246 69 

244 291 92 

J. 204 119 63 

59 232 296 75 

81 548 954 99 

ETİBANK ERGANİ BAKIR 

AKTİF 

Sabit kıymetler : 
.Ara'/i ve arsalar 
.Binalar 
i-1 i ılıt eli i' yeraltı ve yerüstü, tertibatı 

jNkıkil vasıtaları 
Demirbaş ve mefruşat 
Alet ve edevat 
Maden anailızar ameliyatı 
YaiMİnıakla olan işler 

J'îirikmis amortismanları 

Lira K. Lira K. 

111 991 Ol 
6 671 460 90 
2 471 760 60 

23 784 432 92 
14 366 979 67 

736 570 11 
117 111 20 
489 815 38 
779 818 78 

49 529 940 57 
^ 3 3 143 436 15 

1963 SENESİ 

Lira K. 

16 386 504 42 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 c 3 ncü ek) 

http://Sa.tr
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E ZARAR TABLOSU 

Satış kârları : 
Satış hasılatı 
Maliyet bedeli 

Malzeme ve hizmet satışları 
Alman faiz ve kondisyonları 
Ana teşekkülden 
Diğer müesseselerden 
Muhtelif gelirler : 
Bıı yıla ait giderler 
Eski yıllara ait gelirler 

Yekûn 

Lira K. 

106 758 338 67 
26 789 626 23 

831 050 48 
15 475 37 

482 368 03 
167 604 28 

ALACAK 
Lira K. 

79 968 712 44 

83 744 39 
846 525 85 

81 548 954 99 

İŞLETMESİ MÜESSESESİ 

BİLANÇOSU 

Sermaye 
İhtiyatlar : 
Kanuni ihtiyatlar 
Özel ve olağanüstü ihtiyatlar 

Karşılıklar : 
Alacaklılar : 
Merkez cari hesabı 
Mubayaattan alacaklılar 
İş taahhüdünden alacaklılar 
Müşteriler 
Sair alacaklılar 

Lira K. 

3 750 000 
4 185 092 92 

11 747 242 49 
127 679 50 

7 278 57 
22 347 

8 718 018 86 

PASİF 
Lira K. 

15 000 000 
7 935 092 92 

4 419 607 40 
20 622 566 42 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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AKTİF 

Lira K. Lira K. Lira K. 

(Şahit kıymetler 16 940 700 Tl. na 
sigortalıdır.) 
İştiraklerimiz : 
Mütedavil kıymetler : 
Stoklar : 
Cevher stokları 
Malzeme stokları 

Borçlular : 
Merkez cari hesabı 
Depozitolar 
Muhtelif borçlular 
Müşteriler 

8-923 536 55 
27 372 503 66 

169 828 006 99 
331 669 39 

1 172 102 21 
1 481 635 92 

36 296 040 21 

172 813 411 51 

750 000 
217 519 355 13 

Kasa ve bankalar : 
Kasalar 
Bankalar 

Cüzdan hesapları : 

Tasarruf bonosu cüzdanı 
Sair aktifler : 
Muvakkat hesaplar 
Mutevassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

İlk tesis masrafları : 
İtfa edilen 

55 593 71 
2 232 799 70 

2 268 393 41 

6 141 510 

1 204 776 03 
21 114 715 71 

1 780 244 60 

•653 989 49 
653 988 49 

24 108 737 34 

Toplam 258 764 596 89 

NÂZIM HESAPLAR : 9 915 592 85 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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PASİF 

Lira K. Lira K. 

Emanet paralar : 
Sair pasifler : 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Sair mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

Egzersiz yılı kârı : 41 124 577 .51 

166 633 594 
245 660 

1 275 891 
88 620 

50 
40 
33 
17 

1 428 986 24 
168 233 766 40 

Toplam 258 764 596 89 

NÂZIM HESAPLAR : 9 915 592 85 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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1963 SENESİ KÂH 

Lira K. LİlVT, K . Lira K. 

Satış neticesi hesabı : 
Tâli maddeler satışı (Pirit) 
Maliyet bedeli 
Satış bedeli 

Malzeme ve hizmet satışları : 
Malzeme bedeli 
Satış hasılatı 

Satış vergi ve masrafları : 
Yergi, resim ve harçları : 

Devlet hakkı 
Gider Vergisi 

Satış masrafları : 
Liman masrafları 
Tediye masrafları 
Tahmil, tahliye masrafları 
Diğer satış masrafları 

Yerilen faiz ve komisyonlar : 
Anateşekküle ve Maliye Bakanlığına 
verilen faizler 
Egzersiz yılı muhtelif gider ve zararları : 
Diğer yardımlar ve teberrular 
Okul ve talebe okutma masrafları 
Ayrılan karşılıklar 
Muhtelif etüt ve tecrübe masrafları 
İşçi kıdem tazminatları 
Sosyal ve kültürel işler fonu 
Mahsup edilen dahilî fonlar 
Müteferrik zararlar 

Geçen yıllara ait masraf ve zarar : 
Sayım noksanlığı 
Yergi, resim ve harçlar 
Diğer masraf ve zararlar 
Mahsup edilen karşılıklar 

Egzersiz yılı safi kârı : 

Toplam 

1 974 
8 982 

129 
5 135 

57 
992 

967 
902 

946 
192 
024 
961. 

40 
53 

80 
43 
88 
04 

10 

6 

27 278 
'2 518 

7'3 800 
44 122 

957 869 

245 125 

40 000 
34 637 

141 984 
384 162 

54 367 
156 505 

64 699 
826 413 

63 301 

14 797 510 
401 435 

46 
58 

— 

93 

15 

-— 

35 
86 
52 
35 
37 
97 
53 

96 

46 
54 

24 759 

29 678 

17 202 995 

986 731 

1 702 770 

15 262 247 

41 124 577 

76 333 760 

88 

08 

27 

95 

96 

51 

65 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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VE ZARAR TABLOSU 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Satış neticeleri : 73 478 977 72 
Anamaddeler satışları : 71 714 05i2 01 
Blister bakır satış hasılatı 104 931 855 87 • 
Blister bakır maliyeti 33 217 803 86 

Tâli maddeler satışı : 1 764 925 71 
Altın 1 638 788 71 
Gümüş 126 137 

Malzeme ve hizmet satışları : 36 634 23 
Satış hasılatı 1 026 813 59 
Maliyet bedeli 990 179 36 

Alman faiz ve komüsyonlar : 839 458 70 
Anateşekkülden 514 591 24 
Bankalardan 21 168 86 
Tasarruf bonosu faizleri 303 698 60 

Egzersiz yılı muhtelif gelirleri : 1 258 7'69 89 
Mahsup edilen dahilî fonlar 64 699 97 
Muhtelif gelirler 1 194 069 92 

Geçmiş senelere ait gelirler : 719 920 11 
Sayım fazlalıkları 66 586 29 
Mahsup edilen karşılıklar 496 191 91 
Muhtelif gelirler 151 '141 91 

Toplam 76 333 760 65 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 
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ŞARK KROMLARI İŞ 

1950 SENESİ 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Ödenimıeimliş seırımıaye :' 3 000 000 — 
(Sıaıbit kıymetler, :' . 6 690 002 82 
-âırazli ve arsaları 
Binalar 2 272 397 79 
Muht. yeraltı ve yerüstü tertibatı 1 191 292 57 
Makinallar 5 066 918 88 
Nakil vasıtaları 5 007 367 66 
Demirbaş ve mefruşat (522 500 78 
Alât ve edevat 110 697 41 
Maden anaihzar ameliyatı 250 871 35 
HaJtJıar 15 573 72 
Yapılmakta olan işler 714 506 80 

15 151 216 96 
Birikmiş amjomtlisimanllar 0 451 314 14 

(Sigorta bieldeli Tl. 9 194 565,—) 
İştiraklerimiz : ılOO 000 — 
Mütedavil feıymieitler •> 80 361 966 36 
Btolklatf •: 24 938 400 84 
Cevher sfaMarı 12 780 323 118 
Malzeme stokları 12 158 077 69 

Bıorekılar : 63 958 006 68 
M:etfkez cari hesabı 61 670 844 37ı 
Depozitolar 40 730 07ı 
-Muhtelif bıouçMar 15 472 55 
Mübayaattan barçılular» — 
İş taahhüdünden borçlular — 
Müşteriler 2 212 058 70 

Kasa ve banlkalar : 485 578 84 

Kasalar; 108 752 62 
Bankalar 286 826 22 

Sair .aktifler : 7 176 017 63 
Muvakkat hesaplar 515 235 10 
Mutavassıt hesaplar 3 005 610 26 
Tıasffiıye olunacak hesaplar 3 155 163 18 

Yekûn 105 357 906 81 

Nazımı hesaplar 44 301 026 60 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 c 3 ncü ek) 
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LETMESt MÜESSESESİ 
BİLANÇOSU 

iSerımayie : 
İhtiyatlar; i 
fKanjımi ihtiyatlar 
Özel ve olağanıüstü ihtiyatlar 

Kanşılıklar r 
Alacaklılar i 
Mıerikeız cari hesalbı 
Müşteriler 
Muhtelıif alacaklılar 

Öd/enieıc>ek denettiler : 
Emanıelt paralar1 : 
(Salir pasifler : 
Muvakkat, hesaplar1 

Mutavassıt hesaplan 
Tasfiye olunacıaJk hesaplar' 

Ekzersiz yılı safi kâri : 

Lira 

1 260 000' 
9 000 000 

3 236 259 
3 162 090 

29 032 

8 980 278 
176 624 
289 727 

K. 

—. 

06 
82 
52 

69 
96 
57 

PASİF 
Lira K. 

5 000 000 — 
6 260 000 — 

3 442 203 162 
6 417 872 90 

69 825 000 — 
222 272 99 

4 445 '631 22 

19 755 426 08 

Yekûn 

Nazım hesaplar : 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 

105 357 906 81 

44 391 026 69 
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BORÇ 

Satış vercgi ve masrafları' : 
Satış varıgü ve resimleri 
Satış masrafları 

Verilen faiz ve komüsyomlar : 
Anateş'dkkülle 
Muhtelif gider ve zararlar* : 
Muhtelif gtidıer ve zararlar 
Eski sene masraf ve saranları 
Ayrılan karşılıklar 

Elkzersliz yılı safi kârı : 

Yekûn 

1959 SENESİ ŞARK KROMLARI İŞLET 

Lira K. Lira K. 

608 187 40 
2 863 717 17 

'271 >444 ifîS 
I 191 940 70 
1 627 968 17 

3 474 904 57 

986 056 66 

12 991 363 ı64 

19 755 426 08 

27 207 740 85 

M, Meçlisi (S. Sayısı ; 18 e 3 ncü ek) 
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MESI KÂR VE ZARAR TABLOSU 

ALACAK 
Liro K. Lira K. 

Satış kârları : 23 517 350 71 
Satış hâsılatı '38 ÖOO 084 ©2 
Maiyet bedeli — 14 '982 733 81 

Alınanı faiiz ve koımüsyoınlari : 52 651 30 
AnaıtoşeMîülden '50 O00 — 
Bankalardan 2 651 30 

Muhtelif gelirleri : 3 '637 738 84 
Bu yıla ait gelirler 63 363 '51 
Esifei sene g êlirloı*-! 3 574 375 3$ 

Yekûn 27 207 740 85 

9* ^*>b* I I 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 3 ncü ek) 




