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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

11. 3 . 1980 Sah günü saat 15.0O'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 15.10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Cengizhan Yorulmaz Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Afyonkıarahiisar 
Mustafa Çelik 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkam ekili Mehmet Ünafldı 

DİVAN ÜYELERİ Mehmet Bilgin (Blngöî), Mehmet Erdem (Biîecik) 

BAŞKAN — 44 ncü Birleşimi açıyorum. 

n. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
lere başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakere

ni . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

l. — Bursa Üyesi M. Şebip Karamullaoğlu'nun, 
Tam Gün Yasasının uygulanışına dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si Sayın Şeıbip Karamullaoğlu, Tam Gün Yasasının 
günlük uygulanışı ile alâkalı gündem dışı söz talep 
etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Karamullaoğlu. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

Üzerinde çok konuşulan Tam Gün Yasası ile 
alakalı bir görüşümü arz etmek için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. 

Türkiye'de sağlık işleri öteden beri Devlet eliyle 
yürütülmüştür, zaman zaman bu yoğun bir biçimde 
ele alınmıştır. Bazı anlarda da Devlet, sağlık işlerin

de yaısaJlairiıa kendime vartilan görevte-ri yeterince yeri
ne gabirmiştir diyemeyiz; ama framgti savaşında, göz has
talıklarında, verem savaşta Türkiye'nin gösterdiği 
başarı uluslararası literatürlerde söz konusu edilmiş
tir. 

Bildiğiniz gibi Tam Gün Yasası, bu yasayı hu
zurunuza getiren İktidar mensupları arasında bile 
bazı ölçülerde hoşnutsuzluk yaratmıştır; ama bilinen 
yöntemler ve usullerle Tam Gün Yasası çıkarılmış
tır. 

Değerli üyeler; 
İtiraf edelim ki, sağlık işleri hepimizi ayrı ayrı 

ilgilendiren konulardır. Bu nedenle, sağlık işleri, in
san varlığını hatta tabiatı çok yakından ilgilendirdiği 
için, bunun diğer konular gibi zapt-ı rapta alınması
nın mümkün olmadığına kaniim. 

616 
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Bununla beraber, Tam Gün Yasası bir aşama idi, 
bir merhale idi, çıkarılmıştır. Şahsen ben, bağlı bu
lunduğum siyasi parti grubunun düşüncelerine tam, 
olarak iştirak etmekle beraber, Tam Gün Yasasının 
çıkarılmasında acele edildiği, bazı noksanlarla ma
lûl bulunduğu, hoşnutsuzluk yaratacağı, hatta kamu 
hizmetleri arasında ayrıcalık yaratacağı düşüncesiz
deydim; ama Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisin
den çıkmış ve yasalaşmıştır. Artık bunun, «Şu şekil
de noksandır, burası zayıftır, ayrıcalık yaratıyor» gi
bi düşüncelerle uygulanmasını geri bırakmak, sav
saklamak, bence Ceza Kanununun tayin ettiği vazi
feyi ihmal ve terahi değil, naçiz kanaatimce bir ölçü
de Anayasayı ihlâl demektir. Maalesef, yasalara he
pimizin aynı derecede saygılı olmamız gerekirken, 
yürütmenin bir uzvu olan değerli Sağlık Bakanının 
bu lazımeye tam riayet etmediği kanısındayım. Ken
disiyle hiç bir hesabım, kitabım yoktur, hatta kişisel 
olarak saygım vardır; fakat davranışlarını ve Yasa
nın uygulanışında gösterdiği ihmali; imbali demliyo
rum, ihmali ayıplıyorum. 

;Sağhk Bakanı gibi bir mertebeye erişmiş, Hipok-
rat yemini etmiş ve Devlet tecrübesi olan bir üyemi
zin, bu Sayın Bakanın gazetelere düşecek derecede 
Tam Gün Yasasını polemiğe konu etmesini doğru 
bulmuyorum. Tahmin ediyorum ki, kendisi de bu 
noksanlığını, bu yanlış davranışını anlamış olacak 
ki, zaman zaman gazetelere verdiği demeçte de, Tam 
gün Yasasının yürürlükte olduğunu söylüyor. 

Gördüğüm kadarıyla, Tam Gün Yasasının iyi uy
gulanması; hatta tam uygulanması konusunda Sağ
lık Bakanına verilen görev yerine getirilmiyor. Hiç 
kimseyi suçlamak istemiyorum; ama bugün Ankara' 
da bile İnceleme yapsak, Tam Gün Yasasına girme
yi kabul eden değerli doktorlarımızın hemen hemen 
r/c 60'ı muayenehanelerinde çalışmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Tam Gün Yasası şu veya bu şekilde kalk

sın, kalkmasın; bu ayrı iş, bunun münakaşasını ya
parız; ama bir kanunu beğeniyoruz veya beğenmiyo
ruz, beğenmeyen kişinin icra makamında olduğu za
man, «Ben bu Kanunu beğenmiyorum, şu halde tat
bik etmeyeceğim, uygulamayacağım veyahut da yan
lış uygulanmasına göz yumacağım.» gibi hallere düş
mesinin isabetli olmadığına kaniim ve eğer bugün
kü İktidar ve Sağlık Bakanımız, onun bir ferdi ola
rak Tam Gün Yasasını değiştirmek istiyorsa, doğru 
dürüst bir teklifle veyahut bir tasarıyla gelinir ve bu 
Yasa, değiştirilir. Yoksa, böyle kanunlara karşı ayrı

calı muamele; yani iyi kanun, kötü kanun şeklinde 
bir uygulamaya sapmak doğru değildir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, hatta en geniş anlamda Dev
letin saygınlığına gölge düşürür. 

) Dikkatinize arz ederim, saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ali Münif 
İslâmoğlunun, Bursa Üyesi M. Sebip Karamullaoğ-
lu'nun «Tam Gün Yasasının uygulanmasına» dair 
gündem dışı demeci ile ilgili konuda açıklaması. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sa
yın Münif İslâmoğlu, buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Senatonun değerli üyeleri; 

Bana bu fırsatı verdiği için değerli arkadaşıma 
teşekkür ederim. 

Tam Gün Yasası üzerinde, gerek Senatoda, ge
rek Mecliste ve gerekse Bütçe Karma Komisyonun
da ve zaman zaman da matbuatta noktai nazarımı
zı ifade ettik. Tam Gün Yasasının sağlık müessese
lerini hançerlediğini ifade ettik ve bundan hepimiz 
mustaribiz. 

İktidara geldiğimiz gün, Anadolu'nun 57 vilaye
tinde sağlık kurulu kurulamıyordu. Yani 57 vilayetin
de muhtelif sahalarda muayene yapılamıyor ve va
tandaşlarımız, hastalarımız, Türkiye içerisinde âdeta 
bir hasta turizmi içerisindelerdi. 

Kanun nasıl çıktı, Kanun çıkarken mevcut olan 
noktai nazarımızı bir daha burada tekrarlayarak yük
sek huzurlarınızı işgal etmek istemem. Kanunun, Or
dudaki hiyerarşiyi, Personel Kanunundaki disiplini 
alt - üst ettiği, hastanelerimizi hekimsiz bıraktığı he
pinizce malûm. Biz bu Kanunu düzeltmek için; ya
ni esprisine, müzakeresi sırasında ifade ettiğimiz gi
bi aykırı düşmediğimiz bu Kanunu ıslah etmek için 
Hükümet tasarısını yüksek Meclislere sevk etmiş bu
lunuyoruz. 

Bu arada, Kanunun mutlaka çıkacağı hakkındaki 
muhtelif beyanlarım karşısında, Tam Gün Yasası
nı kabul etmeyip de serbest çalışan değerli meslek
taşlarımın hastanelere dönme temayülünde oldukla
rını gördüm ve «Kanun ne zaman çıkacak?» sorusu
na karşılık bunlara, «Çok yakında çıkacağını umu
yorum. Çünkü muhalif, muvafık bütün değerli parla
menterler bundan mustariptirler. Artık bu, parti me
selesi değildir. Zaten sağlık meseleleri Yüksek Mec
lislerde parti meselesi olarak mütalaa edilmiyor. Onun 
için sanıyorum ki, hepinizi tatmin edici bir kanun 
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çıkacaktır.» tarzında temıina,! verdim ve birçok ar
kadaşlarım müracaat ettiler. Bu müracaat ©den ar
kadaşlarımın bazılarının tayinleri çıktı; fakat vazife
ye başlamadılar arkadaşlar. 

Bazı sansasyon şeyleri muhterem matbuat mese
le yapıyor; ama hem Tam Gün Yasasını kabul edip, 
hem de muayenehanede çalışan arkadaşım var mı 
bilmiyorum, bana bugüne kadar böyle bir ihbar ol
madı. Kanunlara hürmetkar olmak, benim vazifem 
olduğu giıbi Türkiye'de yaşayan bütün insanların va
zifesidir. Bir Cumhuriyet Hükümetinin Üyesinin ka
nuna riayet, kanuna uymaması gibi garip bir şeyi; 
çok değerli, bilgisine görgüsüne cidden büyük değer 
verdiğim arkadaşımın bunu ciddiye alıp da konuş
masını tabii yadırgadım; ama yine de bana bu fırsa
tı verdiği için kendisine teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İnanın ki, kanun çıkarsa, yüzlerce arkadaşları

mız dönecektir. Bu Kanun çıkarken 906 tane müte
hassıs hekim ayrılmıştır. Yani her zaman Türkiye'de 
tekrarlanan, mahrumiyet mıntıkaları diye kabul edi
len üç - beş vilayetin dışında bütün Anadolu, bütün 
Karadeniz sahili, Garbi Anadolu (yani 57 vilayet de
yince artık anlarsınız) felç halinde. Hastanelerde müs
tahdem var, hemşire var, diş tabibi var, eczacı var; 
doktor yok. Benim kendi vilayetimdeki birçok kaza
lardaki hastaneler böyledir. Bu, bir ıstıraptır. 

Bu Kanunu size aceleyle çıkarttıran zihniyet, (Cid
den değerli Halk Partili arkadaşlarımı bundan ten-
zh ediyorum) hâlâ bu Kanunun kalması için tahrik-
le-e davam etmektedir. Bu Kanunu, ufukları değişti
recek bir Kanun olarak lanse eden Müsteşar, Ordu
yu, bütün müesseseleri ve Personel Kanununu alt -
i;st ederek kaçacak delik aradı, Türkiye'de bulama

dı, Londra'ya ataşe olarak gitti. Bu ileri sosyalist ar
kadaşım, bu Kanunu bu Milletin başına bela ede
rek ve güzel konuşmalarıyla nazari konuşmalarıyla 
birtakım siyasi arkadaşlarımı da kandırarak mesele
yi perişan etmiştir. Fakat bu gibi İnançları samimi 
olmayan insanlar, prensiplerinin dışında olan yerle
re, lisan bilmedikleri halde, Londra'ya ataşe olarak 
gitmeyi tercih etmişlerdir. Belki bulunmayan arka
daşlarım vardır; İktidara geçtiğimiz gün kendisini 
oradan aldım ve biraz da memleketi tanıması için 
vatanımızın bir köşesine tayin ettim. 

Teşekkür ederim efendim. (AP sıralarından al
kışlar.) 

3. — Afyonkarahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlı-
oğlu'nun hastalığına binaen 20 gün izinli sayılmasına 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1846) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Bir Başkanlık Divanı tezkeresi var; takdim edi

yorum. 
Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Kâ
zım Karaağaçlıoğlu'nun hastalığına binaen, 23.2.1980 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle izinli sayılması 
hususunun Genel Kurula arzı. Başkanlık Divanının 
26.2.1980 tarihli toplantısında kararlaştırılmiştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
İhsan Sabra Çağlayangil 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Afyonkara
hisar Üyesi Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun hasta
lığına binaen, 23.2.1980 tarihinden itibaren 21 gün 
izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

i edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — 468 sayılı Kanunun bazı maddele
rini değiştiren 2102 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince gündemimizde bulunan İktisadi Devlet Te-

(1) 
eklidir. 

1004 S. Sayılı Basm&yazı tutanağın sonuna 

şekkülleri yahut diğer tabiriyle Kamu İktisadi Te
şebbüsleri raporlarımın görüşülmesine geçiyoruz. 

«Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler» bö
lümünün 1 nci sırasındaki Sümerbank ve Müessese
lerinin tasvibe sunulan 1967 - 1976 yılları blanço ve 
netice hesaplarıının, 468 numaralı Kanunun değişik 
3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu ra
pora yapılan itiraz ile komisyonun görüşü. 

Raporu, itirazı ve tekrar itiraz üzerine Komisyo
nun görüşünü takdim ediyorum. 

Komisyon Başkanı Sayın Pestilci burada, Hükü
met burada. 

— 618 — 
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Rapor uzun olduğu için, sayın üyenin oturarak 
okuması hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu, görüşleri tespit ve unutan sayın üyelerin 
tekrar hatırlamaları için okutuyorum. Bu itibarla, 
Raporda geçen tabloları atlayarak okutacağım. 

(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile Komisyonun 
görüşü okundu.) 

BAŞKAN — 2102 sayılı Kanuna göre ya 10 sa
yın üyenin itiraz hakkı veya grupların itiraz hakkı 
vardır. Her iki şekilde de itiraz vardır rapora. Bir 
de Milli Selâmet Partisi Grubunun itirazı vardır, onu 
da takdim ediyoruz. 

'(Millet Meclisi Milli Selâmet Partisi Grubunun Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu
na itirazı okundu) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Sümert>ank teşekkülünün 1967'den 1975'e (1975 da
hil) kadar olan senelerin bilanço, kâr ve zarar hesap
larını görüşüp kabul etmiş. Ancak, Komisyonda veri
len bir önerge ile 1976 bilanço, kâr ve zarar hesap
ları ibra edilmemiş. Bunun üzerine 10 sayın üye ile 
ayrıca Milli Selâmet Partisi Grubu birer itirazla mü
racaat etmişler, bu itirazları Karma Komisyonda gö
rüşülmüş. 

Şimdi, Karma Komisyonun 1967'den 1976'ya ka
dar olan muamelat için hazırladığı rapor var ve bir 
de itirazlar üzerine Komisyonun verdiği son görüş 
kararı var. Onu da takdim ediyorum. Ondan sonra 
Sayın Komisyon Başkanına söz vereceğim. Burada 
bir anlayamadığımız husus var, onun Yüksek Heyete 
izahını talep edeceğim. 

Şimdi takdim ediyorum Komisyonun son rapo
runu. 

(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
nun görüşü okundu) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdi esas meseleyi tespit eden rapor Komisyo

nun son raporudur. Ancak, Komisyon Başkanı bu 
rapora muhalefet koymuş, «"Muhalifim» demiş. Mu
halifim dediğine göre, Sayın Komisyon Başkanının 
Komisyonu temsil etmemesi gerekir. Çünkü, müza
kereye esas olan rapor bu rapordur. Çünkü, öfoür ra
porda diğer bütün 1967 ile 1976 arasında geçen mua
melatın rapora derci mevzuıibahistir. 

Şimdi, bu böyle olduğuna göre, Sayın Komisyon 
Başkanının durumu tavzih etmesini rica edeceğim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, evvela usul hakkında itirazım var. 

BAŞKAN — Usul hakkında... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Evet 

efendim. Yani, affedersiniz, şu uygulamanız bence bi
raz sakat göründü. 

BAŞKAN — Ne gibi efendim? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Efen
dim şöyle : Komisyonun, buyurduğunuz, son görü
şünü havi olan rapor değildir bizim için esas olan. 
Komisyonun anaraporudur esas olan. Ancak, son ka
nun değişikliği Komisyona bir de görüş getirme hak
kını vermiştir. Görüş rapor değildir. Rapor başta ib
ra edilen veya edilmeyendir, ama görüş bir şey de
ğil; ne ibradır, ne ademi ibradır. 

O itibarla burada onu görüşmüyoruz biz, ilk ra
poru görüşüyoruz, ilk raporda da Başkan muhalif de
ğil. Raporu savunacak olan şimdiki Başkandır. Bir 
yanlışlığa gitmeyelim. 

BAŞKAN — Ben yanlışlığa gitmemek için Sayın 
Komisyon Başkanının tavzihini rica ettim, onu dinle
dikten sonra müzakereyi o yönde yürüteceğim efen
dim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pestilci, Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Başkanı. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA 
KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET ALÎ PESTİL
Cİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Efendim, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Kamu 
İktisadi Teşebbüslerini, 2102 sayı ile tadil edilen 468 
sayılı Yasaya göre denetleyen bir Komisyondur. 

Son yasa bundan evvelki uygulamaların aksine ib
ra ve ademi ibra yetkisini Komisyonumuza vermiştir. 
Daha evvelki yasa gereğince raporlar Komisyonda 
müzakere ediliyor, kesin bir karara bağlanmadan 
Umumi Heyete sevkediliyordu; fakat 2102 sayılı Ya
sa bu raporların Komisyonda ibra veya ademi ibraya 
tabi tutulmasını, ancak itiraz vukuunda aşağıya inme
sini; Senatoya ve Meclise inmesini öngörmüştür. 

Efendim, Yasa bu raporlara itiraz üzerine muay
yen prosedür, usul tanımış. Bu usullerden sonra 21012 
sayılı Yasanın 3 ncü maddesi, «İtiraz olunan rapor
lar, (Belli sürede itiraza uğramış olunan raporlar) 
Karma Komisyonca itiraz süresinin bitiminden itiba
ren en çok 30 gün içinde itiraz olunan hususlara 
dair Komisyonun görüşü ile birlikte Cumhuriyet Se-
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natosu Genel Kuruluna sevk olunur.» diyor; yani sevk j 
olunan, itiraz olunan raporlardır. 

Ayrıca yine bundan sonraki maddede de, devam- | 
lı surette, «Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu rapor 
•kendisine geldiğinde hemen gündemine alır ve 20 j 

t 
gün içerisinde bu rapor üzerinde genel görüşme açar, [ 
bu genel görüşme en çok 15 gün sürer. Genel görüş
me sonunda bilançolarla netice hesaplarının tasvip edi- J 
lip edilmediği hakkındaki görüşünü Millet Meclisine 
bildirir.» diyor. 

Bizim kanımızca burada görüşülmesi gereken ra
por, kuruluşun ibra veya ademi ibrası hakkındaki ra
pordur. Komisyonumuz, Sümerbank'ın teşekkül ve 
Sümerbank Alım Satım Müessesesinin yalnızca 1976 
yılını ibra etmemiştir. Diğer yıllar zaten kesinleşmiş- [ 
tir; yani ibra edilen yıllar vaki itiraz olmadığı için j 
kesinleşmiştir. 

Binaenaleyh, burada herhangi bir oylamaya veya 
müzakereye tabi değildir. Yalnız 1976 yılı raporu 
müzakereye tabidir ve bu 1976 yılı raporu da bizim 
Komisyonumuzda neticelendirilen ve ademi ibra ile 
neticelendirilen rapordur. Yasa tekrar bir görüş tes- | 
piti öngörmüş ve bu görüş tespiti ile birlikte raporun j 
Cumhuriyet Senatosuna şevkine karar vermiştir. 

Görüşümüzce burada görüşülmesi lazım gelen Ko
misyonun ademi ibraya bağlı anaraporudur ve o ra
pora da bendeniz muhalif değilim. 

Binaenaleyh, yasa gereğince, İçtüzük gereğince 
Komisyonu temsil etme yetkim vardır. Komisyonu
muzun görüşünü tespit eden rapor ise kanımca mü
zakereye esas alınmamalıdır. Bu rapor Cumhuriyet 
Senatosuna, itirazlar üzerine Komisyonun ne gibi bir 
görüşte bulunduğunu tespit etmek amacı ile getiril
miştir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 2102 sayılı Kanun gereğince Ko
misyonun raporu müzakere edilecek ve itiraz üze
rine Komisyonun vermiş olduğu görüş oylamaya tabi 
tutulacaktır, müzakere usulümüz bu olacaktır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Efen
dim, son cümleyi anlayamadım, affedersiniz. İtiraz 
üzerine Komisyonun görüşünü buyurduğunuz oylama
ya mı tabi tutacaksınız?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. O da rapordur. Ra
por müzakere edildikten sonra, en son muamele ola
rak Komisyonun görüşü oylanacaktır efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, affedersiniz bunu çözelim efendim. 

BAŞKAN — Karar almak için Komisyonun gö
rüşü oylanacaktır. Komisyonun görüşü reddedildiği 
takdirde rapor kabul edilmiş olacaktır. Kabul edildi
ği takdirde rapor reddedilmiş sayılacaktır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — İzin ve
rirseniz son fıkrayı okuyayım Sayın Başkan, bir yan
lışlık yapmayalım. 

BAŞKAN — Evet. Buyurun okuyun efendim. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Cumhu

riyet Senatosu Genel Kurulu, rapor kendisine geldi
ğinde (rapor, görüş değil) hemen gündeme alır ve 
20 gün içerisinde bu rapor üzerinde... Bu rapor üze
rinde açıyor. Bu genel görüşme en çok 15 gün sürer. 
«Genel görüşme sonunda, bilançolarla netice hesap
larını tasvibetmek.» diyor. «Görüş» değil. Lütfen bu 
noktaya dikkat edelim, bir yanlışlık olmasın. Takdir 
sizindir. 

BAŞKAN — Efendim. Arz edeyim : 
Müzakereler neticesinde raporun ne olduğu ken

diliğinden ortaya çıkacaktır. O zaman bendeniz de si
zin bu itirazınıza, karşı görüşümü arz edeceğim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — İtiraz 
değil efendim, yardımcı olamam diye arz ettim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, raporda, bilanço ile 
netice hesaplarının ibra edilmemesi değil, bir önerge
nin kabulü şeklinde ibra edilmemesi cihetine gidilmiş
tir. Raporun esası odur. Bu itibarla, son muamele 
olan, Komisyonun görüşü oylanacaktır; ama rapor 
üzerinde müzakere açılacaktır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Görü
şünüz bu, öyle değil efendim, yanlış da böyle söylü
yorsunuz. Böyle tescil ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim. Ben tatbik ederim, 
siz yanlış olup olmadığını söylersiniz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bir 
noktada anlaşalım, yoksa yanlış olur. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, siz söz mü istedi
niz?.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sıraya alıyorum efendim. 
Sayın Selâhattin Çolakoğlu CHP Grubu adına bu

yurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA SELÂHATTİN ÇOLAK
OĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sümerbank, Atatürk'ün ülke için öngördüğü üç 
beyazı gerçekleştirmek üzere kurulan önemli bir Dev
let İktisadi Kuruluşudur. Şimdi bu kuruluşumuzun 
Alım - Satım Müessesesinin, 1.1.1976 bilançosunu ir-
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deliyoruz. Dolayısıyla Sümerbankın nasıl yönetildiği
ni ve ne olduğunu da gözden geçirmek istiyoruz. 

Bu kuruluşların başarı oranını sadece bir açıdan, 
günlük yönetim açısından veya o günkü muhasebe 
sonucu çıkan durum açısından ele alırsak gerçekle
re pek yaklaşamayız. 

Sümerbank'ı sadece bir tekstil sanayi kuruluşu ya
hut yağ sanayiine yardım eden bir yatırım kuruluşu 
olarak ele alırsak, bu mesele bizim irdelememizi ve 
sonuca varmamızı eksik detaylara dayandırır. 

Sümerbank, birçok açılardan nasıl yönetilmiştir, 
özellikle 1976'da nasıl bir politika izlenmiştir, ülke 
ekonomisine, ülkenin toplumsal yapısına neler kat
mıştır?.. Bunu etraflıca ele almak lazım. 

Örneğin, şu sorulara cevap arayarak işi daha kris-
talize, daha açık ortaya getiririz kanısındayım. Mese
la, Sümerbank kendi satımlarıyla ticari girişimleriyle 
elde ettiği paraları hangi bankalara mevduat olarak 
yatırmıştır?.. Sümerbank, 1976'da, 1975'te nasıl bir 
istihdam politikası izlemiştir; işe adam politikası mı, 
yoksa adama iş politikası uygulanarak mı yürütül
müştür?.. Bu açıdan Sümerbank'ın 1976 işlemlerine 
gözatmak lazım. 

Sümerbank 1975'te, 1976'da aynı konudaki ku
rulmuş özel sektör kurumlarına karşı nasıl yönetilmiş
tir?.. Onlarla ilişkisi hangi açıdan, hangi yaklaşım
la ele alınmıştır?.. Bu soruların cevaplarını irdeleye
rek objektif birtakım sonuçlar bulursak zannediyo
rum Karma Komisyonun raporunun nasıl olduğu ger
çekten objektif esaslara dayalı mı yoksa duygusal 
bir karar mı olduğu daha iyi anlaşılır. 

1975 - 1976'daki uygulamalara baktığımızda Sü-
merbank'ın da diğer Kamu iktisadi Teşebbüsleri gi
bi politik ve çıkarcı çevrelerin bir furya arenası ha
line getirildiğini üzülerek görürüz. Baş'bakanlığa bağlı 
Yüksek Denetleme Kurulu, Planlama Teşkilatı sürek
li olarak Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, (bu arada 
Sümerbank için) istihdamın işe göre adam politika
sının yürütülmesi ve bundan dönülmesini istediği hal
de ve norm kadro kurulmasının önemini belirttiği 
halde bu dinlenilmemiş, kurullar ve kurallar devamlı 
çiğnenmiş, özellikle 1975 - 1976 değişik bir uygula
ma ile o zamana kadar uygulanan kural 30ı yaşından 
daha genç kişilerin işçi olarak kuruma alınmasını ön
görüyor, ancak kalifiye işçi olursa 30 yaşında kalifi
ye işçinin alınabileceği kuralı yürürlükte iken, maa
lesef, 1976'da bakıyoruz, özellikle 1976'da (ki 1975'te 
başlamıştır bu) değişik bir uygulama yaş haddini 30' 
dan 35'e, 40'a çıkarmış ve adama iş politikası uygu-
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lanmış. Militanlar particilik açısından değerlendirilip 
kadrolara alınmış ve kadrolar şişirilmiştir. Nitekim, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda iş
çi konusunda varılan rakamların bir yönden Sümer-
bank'ın kârlılığında ve verimliliğindeki olumsuz etki
sinden açıklıkla yakınıyor ve bu kurulun raporunun 
bir maddesini size aynen sunuyorum : 

«iBu kurul, kadroların yüksek tutulduğunu, norm 
kadroların binlerce kişi olarak aşıldığını belirtiyor, 
1976'da program kadrosu Yönetim Kurulunca 49 632 
olarak saptandığı halde, norm kadrosunun 36 914 ol
ması gerektiğini» belirtiyor. 

Demek ki, 13 bin kişi norm kadro dışı işe alın
mış. Kuruluşun üzerine bir kabus gibi çökertilmiş. 

45 milyon insanın giyimi ve anagıdası olan yağın 
üretim ve piyasa denetimiyle görevli kuruluşu, nefes
siz hale getirilip, özel teşebbüsün insafsız eline halkı 
bırakmanın politikası 13 bin militanın işe alınıp, tat-
miniyle uygulanmak yolu seçilmiştir. 

1976'da Sümerbank'tan tecrübeli, kalifiye işçi kı
yımı da aynı yaklaşımla, alabildiğine yüksek oran
larla tırmandırılarak, işçi çıkartılması politikası izlen
miştir. 

Kuruluşa, 350 milyon lira kıdem tazminatı ödeme 
yükü getirilmiştir. Dolayısıyla 1976'da bilanço zararı 
77 milyon lira olmuştur. Aynı zamanda yatırım ve 
üretim düşmesi de kaçınılmaz olmuştur. 

1976'da yıllık üretim programının % 87'si ancak 
gerçekleşebilmiş, 1977'de yıllık üretim programının 
gerçekleşmesi % 80 oranına düşmüştür. Pamuklu ip
lik 1976'da programın % 83'ü oranında üretilebilmiş, 
% 17 oranında gerilemiştir. Bu oran, 1977'de % 72' 
ye düşmüş, gerileme % 28 oranına yükselmiştir. 

Yüksek Planlamanın, Sümerbank'ın 1975'de başla
yan bu tutumu karşısında şu ifadesi çok dikkatle göz
den geçirilmelidir ve gözönünde bulundurulmalıdır : 

1976 yılı bilançosu KİT Karma Komisyonunda 
görüşülürken, Yüksek Planlama Kurulu temsilcisinin, 
«Çalışma programlarında ve tedbir ve takip işlerinde, 
belirttiği çalışmaları daha ciddiyetle, ehemmiyetle 
üzerinde durup, bu konulardan özellikle Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili ko
nularda ağırlık verilen böyle bir yaklaşım içerisin
de bulunmalarını Devlet Planlama Teşkilatı olarak ye
niden kendilerinden bekliyoruz» sözü ile 1975'de 
başlatılan olumsuz gidişi vurgulamaktadır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu
nun temenniler bölümünde, 1976 yılı üzerinde birçok 
konularda dikkat çekilmiştir. Özellikle en enteresan 
olanlarını sizlere sunuyorum. 
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Temennilerin 3 ncü maddesinde «Mevzuat, yatı
rımlar dahil, ödeneksiz harcama yapılmamasına amir 
olduğundan, ek ödenek ve ödenek aktarmalarıyla il
gili kararların zamanında ve harcamalardan evvel 
alması» demektedir. 

Sümerbank'ta, 1976'da yeni bir harcama ve sa
vurma yolu açılmış. Ödenek olmadığı halde, yetkili 
yerlerden kararlar alınmadığı halde, harcamalar ve 
aktarmalar fiili durumlar yaratılarak gerçekleştirilmiş
tir. 

Aynı temenninin 8 nci maddesinde de, 1976 yılında 
iki maaş tutarında olağanüstü ikramiye dağıtımından 
şikâyet edilmektedir. Bu nedenlerle, ilgililer hakkında 
takibat istenmektedir. Aynı raporda, randıman ve iş 
güçsüzlüğünden söz edilmektedir. 

Sayın senatörler; 
Demek ki, 1976 bilançosunun Karma Komisyon

ca ibra edilmemesi, politik ve hissi değil, objektif 
nedenlere dayalıdır. Aynı açıdan şimdi işin bir baş
ka yönünü de irdelemek istiyorum. 

Piyasa şartlarının uygunluk ve Devlet kuruluşların
dan Sümerbank'ın, özel sektöre göre nasıl kullanıldı
ğına değinmeye çalışacağım. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu
nun temenniler kısmının 11 nci maddesinde : 

«Değişen ve gelişen şartlara uygun, piyasayı ya
kından takip edecek şekilde bir planlama politikası
nın tayin ve tespiti için yapılan çalışmaların sonuç
landırılarak, uygulamaya konulması...» denmektedir. 

Demek ki, piyasa takibi, Kamu İktisadi Kuruluşu 
olan Sümerharik yararına yürütülmemektedir. Aksine, 
halkımızın temel kullanım maddelerini üreten bu ku
ruluş, aynı konudaki özel sektör kuruluşlarının ya
rarına kullanılmıştır. Piyasayı halk yararına dengede 
tutacak bu kuruluşumuzun vitrinlerinde özel sektör 
imalatları sergilenmiş, onların mamulleri pazarlanmış-
tır. Fiyatlar, bugünkü Hükümetin yaptığı gibi, 1975 
- 1976 - 1977'de durmadan artırılarak özel sektör ima
latı tercih edilir duruma getirilmiştir. 

Sümerharik, ekonomimizde kendi ürettiği malları 
kendi mağazalarında satışa sunmak amacıyla kurul
muş ve örgütlendirilmiştir. Halkımız, Sümerbank ma
mullerinin kalite ve fiyatlarına olan sonsuz güve
ninden ve Sümerbank'ın bir Kamu İktisadi Devlet 
Teşekkülü olmasından bu kuruluş güç ve kaynak 
alır. 1975 yılından sonra, Sümerbank mağazalarında 
çok hızlı ve sürekli olarak yapılan sözleşmelerle özel 
girişimlerin mamulleri yurt sathına dağılmış olarak 
çeşitli türde firmaların 250 çeşit mamulü pazarlan-

mıştır. Bu, Sümerbank mağazalarında özel sektörün 
ürettiği mallar için Sümerbank'ın kullanılışını vurgu
luyor. 

Sümerhank mağazaları kendi mamullerine uygu
ladığı gibi, özel teşebbüs mallarında sabit fiyat uygu
lamasıyla pazarlamıştır. Oysa özel sektör, kendi paza
rında pazarlık yapılmak suretiyle daha düşük fiyat
larla sattığı halde, Sümerbank mağazalarında bunlar 
sabit fiyatlarla Sümerbank'ın halkın güvenini kazan
mış itibarı kullanılarak satılmıştır. Özel sektöre ka
zanç sunulmuştur. Tüm Sümerbank vitrin ve reyon
larında özel sektör mallan teşhir edilerek reklamlar 
yapılmıştır, bugün de yapılmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizin sosyal ve ekonomik bünyesi böylesi tu

tumlar, kapitalist bünye özentileri sonucu tüketim 
toplumu haline getirilmiştir. Özel sektör mamulleri
nin Sümerbank mağazalarında satılması, toplumumu
zun tüketim harcamalarını daha da artırmıştır, artır
maktadır. Sümerbank gibi, halkımızın zaruri ihtiya
cını karşılayan kuruluşlarımızın mağazalarında özel 
sektörün lüks tüketim malları satılarak özel sektöre 
daha da çok tüketim malı üretme yatırımı yapma ola
nak ve yönü verilmektedir. Ayrıca, özel sektör malı 
satan Sümerbank mağaza personeline bu firmalar ta
rafından gizlice hediye ve olanaklar teklif edilir ve 
sağlanır. Bu şekilde oradaki temiz, asil çocuklar ze
hirlenir ve onlara suç işletilir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
1976'da başlayan, 1977'de artan bir diğer olum

suzluğa dikkatinizi çekmek isterim. 
Sümerbank pamuklu satışında 1975'e göre, 1976' 

da % 10,2 gerilemiştir. Bu konuyu incelediğimizde 
şunu görüyoruz. 1976'da, Sümerbank pamuklu ma
mullerine bugün olduğu gibi, anormal zamlar ya
pılmıştır. Bu yolla da halk Sümerbank mamullerin
den özel sektör mamullerine yönlendirilmiştir. Bu 
yolla da, iç piyasa özel sektöre cazip hale getirilmiş, 
dışsatım durmuştur. 

Sümerbank mamul fiyatları alabildiğine yükselti
lirken kalitesi de düşürülerek alıcı durmadan itilmiş
tir, bugün de itilmektedir. Dikkat ederseniz Sümer
bank desenleri hiç değiştirilmez. Oysa özel sektör ca
zip desenlerle halkı alıma çeker. Sümerbank da bun
ları destekler. Örneğin, özel sektör perdeliğin öz 
kalitesinde düşme yaptığı halde, perdeliğin enini 3 
metre yaparak kullanıcıya kullanma kolaylığı sağlar 
ve alabildiğine tüketim körüklemesi yapar; ama Sü
merbank bunu yapmayarak perdeliğin enini bir met
re 90 santimde tutarak satışı düşürür. 
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Bir başka uygulama, Sümerbank özel girişimcile
re toptan, peşinatsız, banka teminatı karşılığı kredili 
mal satar. Bu malları alan özel girişimci düşük fi
yatlarla Sümerbank'm malını peşin paraya, çevirir. 
Bir taraftan Sümerbank'm sürümünü kendisi üzerine 
alır ve kendisi sürümünü yapar, diğer yandan peşin 
paraya çevirdiği bu gücü başka girişimlerinde kulla
nır, faizsiz kredi bulma olanağına kavuşmuş olur. 
Diğer yandan da Sümerbank efektif para sıkıntısı 
çeker. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ulu Önderimiz Atatürk tarafından ülkemiz sa

nayiinin kurulmasında ve kalkınmasında, ekonomik 
bağımsızlık atılımında temel kuruluş olan Sümerbank, 
1933'te kurulmuş, amaçları arasında alınteri döken 
emekçi halkımızın sosyal haklarını, hakça ve insanca 
sağlama olan bu kuruluşu önemli olumsuzluğa götü
ren politik bir yaklaşımın belirtisi olan 1976 Sümer
bank Alım ve Satım Müessesesi bilançosunun onay
lanmaması ve ibra edilmemesi hususundaki Karma 
Komisyon kararının benimsenmesi Parlamentomuzun 
etkinliğini ve kamudaki saygınlığını pekiştirecek ve 
artıracaktır. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka grup adına söz talöbi var mı efendim? 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — AP Grubu adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı?.. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Evet. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 

Cahit Dalokay, buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA CAHİT DALOKAY (Ela
zığ) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
ca geçen sene, sözü geçen kuruluşun 1976 yılı hesap
ları ibraya layıik görmemiş 2012 sayılı Kanun gereğin
ce de yapılan itiraz üzerine (Ki, bu itirazı bendeniz 
de olmak üzere on arkadaşımızla birlikte verdik), 
durum tekrar gözden geçirilmiş ve kuruluşun 1976 
yılı hesaplarının ibrası mütalaası Komisyonca huzur
larınıza getirilmiş bulunmaktadır. İtiraz yazımızda da 
etraflıca arz edildiği üzere, geçen sene alınan ademi 
İbra kararı Komisyon tutanaklarında, birçok yerle
rinde yer aldığı üzere, ıgenel olarak hissi ve politik 
bir mahiyet arz etmektedir. Bunu, biraz evvel konu
şan sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün de bir 
üki cümlesinden, bir iki sözünden istihraç etmek gayet 
açıklıkla mümkündür. 

Şöyle ki : 
Yine «Çıkar çevreleri, politik» ve «Memur kıyı

mı, işçi kıyımı» gibi tabirler kullanmak suretiyle ha
kikaten bir hissi ve politik bir davranışta bulunuldu
ğu, yani bundan evvelki Komisyondaki görüşmeler sı
rasında böyle davranışta bulunulduğu açık açık görül
mektedir. 

Ayrıca, sayın Sözcünün yine konuşmasının sonun
da da işaret ettiği üzere şöyle bir çelişki de burada 
meydana çıkmaktadır. Diyor ki; «Özel sektörün gayet 
güzel desenli, gayet güzel lanse edilmiş olan perdelik
lerine vesair emtiasına rağmen, Sümerbank bunu yapa
mamaktadır ve kredi politikası yerinde değildir. Tak
sitle satış usullerinde birtakım aksaklıklar vardır» Bu 
da gösteriyor ki, işte Devlet teşekkülü ile özel sek
törün arasındaki fark budur. Özel sektör gayet ta
bii tamamıyla iktisadil'ik ve verilmlilik esasına göre 
kendi kârını düşünerek yapıyor, Sümerbank bunu ya
pamıyor. Zaten bizim öteden beri de söylediğimiz bu
dur. Bü, Devlet teşekküllerinin netice itibarıyla kâr 
gayesini gütmesi bir dereceye kadar kuruluşunun esa
sı olarak düşünülse dahi kârlılık ve verimlilik esasını 
sağlayamamaktadır. İşte, 1976 yılı Komisyonca alınan 
kararda da nitekim, kâr edilememiş, zarar edilmiştir 
düşüncesi hâkim olmuştur. Halbuki bu da varit de
ğildir; şimdi arz edeceğim. 

Ademi ibra kararında, yani bundan evvelki Komis
yonun almış olduğu ademi ibra kararında mesnet ya
pılan husus, «Kuruluşun zarar ettiği ve çok sayıda 
işçinin işinden çıkarıldığı» gibi iddialar vardır. 

Haddi zatında bu realiteye uymamaktadır. Sü
merbank Genel Müdürlüğü bir imalât müesesesi de
ğildir. Zira bir genel müdürlüktür. Zarar ve kâr et
mesinin bahiskonusu olamayacağı, bundan dolayı 
açık, seçik ortadadır. Zarar ve kâr keyfiyeti bu ku
ruluşa bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz müesseseler için 
varit bulunmaktadır. Kaldı ki, 1976 yılında 14'ü za
rar, 15'i kâr eden müesseseler bilanço yekûnuna na
zaran neticede 154 milyon liralık kâr bakiyesi kaldı
ğı ve bu miktardan vergi ve diğer kanunî mükellefi
yetler düşüldükten sonra, 75 milyon liralık zararlı 
durumun meydana geldiği görülmektedir. Ancak, bu 
zarar keyfiyetinin izafi bir mahiyet arz ettiği de orta
dadır. Şöyle ki, esasında zararın o yıl işçi kıdem tazmi
natının 15'den 30'a çıkması ve bunun neticesi ola
rak emekliye ayrılma taihaccümünün artması ve netice
de 3 800 civarında işçinin emekliye ayrılması bu za
rara sebebiyet vermiştir ve bu durumda da ödenen 
miktar 350 milyon liradır ve bu zararın büyük bir 
çoğunluğu bundan ileri gelmektedir. 

623 — 
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Görülüyor ki, neticede kâr etmesine rağmen, iş
çilerin emekliye ayrılmaları neticesinde zararlı görü
len Sümerbank Genel Müdürlüğü'nün ibra edilmemiş 
olması, yukarıda temas ve arz ettiğimiz gibi, bu iddia
mızı teyit eder mahiyette görülmektedir. 

Sümerbank'a bağlı ve yine ibra edilmemiş bulu
nan Alım Satım Müessesesi de bir üretim fabrikası 
değildir. Zira, aracı bir müessese durumundadır. Fab
rikaların imalâtını satış mağazalarına intikal ettire
rek, halkın ihtiyacına sunmakla vazifeli olan bu mü
essesenin o yıl için görülen zararlı durumu, fabri
kadan aldığı malı bilahara, o zaman yeniden ihdas 
edilen indirimli satış yapmaya mecbur bırakılmış ol
masından doğmaktadır. Sümerbank Yönetim Kurulu 
da hayat pahalılığını artırmamak gayesiyle Süırıer-
bank mamullerine zam yapmamış bulunmasından do
layı, gayet tabii bu zarar biraz daha artmış olmakta
dır. 

Diğer taraftan, o yıl zarar eden 14 müessese arasın
da daha çok zarar eden müesseseler olmasına rağ
men, tahsisen Alım Satım Müessesesinin ibraya lâ
yık görülmemiş olması ve bu müessesenin bir yıl ev
vel, yani 1975'te 40 milyon liralık zararlı durumunun 
ibra edilmesi ve fakat 1976 yılında yine aynı miktar, 
yani 40 milyon liralık zararlı durumda olmasına rağ
men, ibraya layık görülmemiş olması, ibra veya ade
mi ibranın ne zarar ve ne de müessesenin taşıdığı 
hüviyete göre değil, sadece belli bir kanaat ve dü
şünceye göre yapıldığı kanaatini bizde uyandırmış bu
lunmaktadır. 

Ademi ibraya mesnet yapılan işçi kıyımı mevzuuna 
gelince; bu da tamamıyla mesnetsiz bir iddia mahi
yetindedir. Şöyle ki, işçinin isteği dışında emekliye 
şevki esasen mümkün değildir. Aksi takdirde, iş mah
kemesinin işçiyi işine iade defaatla vukua gelmiş bir 
husus olarak da daima karşımızdadır. O yıl çok sayı
da işçinin emekliye ayrılmış olması, yukarıda da arz 
ettiğimiz gibi, kıdem tazminatının cazip hale getiril
miş olmasıdır, yani lS^den 30'a çıkarılmış olmasıdır. 
Zira, o yıl bir tek işçinin bile herhangi bir itirazda bu
lunmamış ve mahkemeye gitmemiş olması da bu hu
sustaki iddiamızı bir kere daha teyit eder mâhiyette 
bir realite olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Muhterem üyeler; 
Bu kısaca arz ettiğim hususlar dolayısıyla Karma 

Komisyonun vermiş olduğu ilk kararı değil, (Ki o ilk 
karar, Sayın Başkanın da demin ifade buyurdukları 
üzere, bir önerge üzerine bu istikamette bir karar alın
mıştır.) bilahara itirazlar üzerine Komisyonun bu mü-
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essesen'in, yani Sümerbank Müessesesinin ibrasının ye
rinde olacağı yolundaki son mütalaasını esas almanı
zı istirham eder, saygılarımı sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özgüneş, buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Cumhu

riyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Biraz önce çok değerli iki hatibi dinlediniz. Bi

risi İktidar Partisine mensup çok değerli bir hatip
ti; diğeri de muhalefet grubuna mensup çok değerli 
bir hatipti. Her ikisi de grupları adına konuştular. 
Konuşmaları birbirlerine 180 derece zıttı. Birinin 
«Ak» dediğine, diğeri «Kara» diyordu, birinin «Kara» 
dediğine diğeri «Ak» diyordu ve her ikisi de haklı 
idi, her ikisi de doğru söylüyordu. Neden acaba her 
ikisi de doğru söylüyordu?.. Neden, birinin «Ak» de
diğine diğeri «Kara» dediği halde her ikisi de doğru
yu ifade ediyordu?.. 

Arkadaşlarım; 
Meselenin aslına girersek, neden her iki tarafın 

da doğruyu konuştuğunu ve fakat neticede neden bir
birlerine ters düştüklerini ortaya çıkarmış oluruz. 

Evvela, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin mahiyeti 
üzerinde bir iki kelime ile durmakta fayda var. 

Arkadaşlarım; 
Bugün dünyanın- hiçbir yerinde hudutları savunan 

ve adalet işlerini yürüten devlet tipi yoktur. Böyle 
bir devlet kalmamıştır. Bugünün devleti, sosyal dev
lettir; yani ekonomik ve sosyal olaylara müdahale 
eden bir devlettir. Sosyal devletin elinde en etkili araç 
da, hiç şüphe yok ki, Kamu İktisadi Teşebbüsleridir. 
Yeryüzünde Kamu İktisadi Teşebbüsleri olmayan bir 
devlet ben bilmiyorum. Liberal ekonomiyi uygulayan 
Amerika Birleşik Devletlerinde de Kamu İktisadi Te
şebbüsleri var, sosyalist ekonomiyi uygulayan Sov
yetler Birliğinde de Kamu İktisadi Teşebbüsleri var. 
Öyleyse, Kamu İktisadi Teşebbüsleri özellikle sosyal 
bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinde mevcut ola
caktır. Çünkü, devlet ancak bu yoldan sosyal ve eko
nomik konulara müdahale etme imkânını bulacaktır. 
Şu halde, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kâr etme
leri, zarar etmeleri, şöyle çalışmaları, böyle çalışma
ları sadece bir ihmalin veya yeteri kadar bilgili ol
mamanın, bu işlerle yeteri kadar ilgilenmemenin so
nucudur. Yoksa, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ken
di bünyesinden doğan, bizatihi Kamu İktisadi Teşeb
büsleri işte böyle olur. «iSiz, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerini kurdunuz mu sonuç böyle olur.» diyenlere hak 
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verecek durumda değil. Aksine, dünyanın birçok yer
lerinde gayet iyi işletilen ve memlekete büyük fayda
lar getiren Kamu İktisadi Teşebbüsleri vardır. 

Şimdi, acaba bizdeki Kamu İktisâdi Teşebbüsleri
nin çalışmayışını, iyi çalışmamasını... Halk Partisi de 
iktidara geldi bu teşebbüsler iyi çalışmadı, Adalet 
Partisi de iktidara geldi bu teşebbüsler iyi çalışma
dı. Neden iyi çalışmıyor?.. Kanaatim o ki, evvela biz 
bu meseleleri kökünden, esasından ele alamıyoruz. Bir 
kuruluşun iyi çalışıp çalışmadığını anlamak için evve
la nelere bakmak lazım?.. Biz buraya geliyoruz, «Üç 
tane fazla işçi alındı, beş tane fazla işçi tekaüt edildi. 
Efendim, norm kadrolar kurulamadı.» Hangi İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde norm kadro var ki? Sü-
mertoank'ın hangi yılında norm kadrolar teşekkül et
miş ki, 1976 yılında teşekkül etsin. 1975'de de yok, 
1976'da da yok, 1977'de de yok, bugün 1980'de de 
yok. Şu halde anaproblem bu değil. 

Kanaatim odur ki, bir köşe bakkaliyesinden bir 
büyük devlet kuruluşuna kadar bir müessesenin, ister 
iktisadi müessese olsun, isterse sadece hizmet üreten 
bir müessese olsun, 6 anakonuya bakmak lazım. Eğer 
o 6 anakonu iyi çalışıyorsa, o müessese iyi çalışı
yor demektir; verimlidir demektir. Eğer o müessese
nin bu bahsedeceğim 6 konusu sağlam çalışmıyorsa 
o müessese sağlam değildir. Öyleyse meseleyi ele alır
ken, kanaatim odur ki, bu temel noktalardan konuyu 
ele almak lazım. Bunlardan birisi, karar organıdır. 

İster Sümerbank gibi çok büyük bir teşekkül ol
sun, isterse köşe bakkaliyesi olsun, karar organı bi
rinci derecede önemlidir. Ne yapıyoruz biz?.. İktida
ra geldiğimiz zaman yönetim kurulu üyelerini kendi
mize taraftar kişilerden seçiyoruz. «Acalba bu arkadaş 
falan İktisadi Devlet Teşekkülünü yönetme gücü var 
mıdır, ihtisas gücü yeterli midir?.. Bu işi yapar mı?..» 
diye bakmıyoruz; ne yapıyoruz?.. Hangi iktidar gelir
se, o iktidar evvela yönetim kurulunu kendi kişilerin
den meydana getiriyor. 

Ben burada hemen belirteyim ki, eski milletvekil
lerinin yönetim kurullarında görev almalarına ben şah
sen muhalif değilim. Eğer bir kişi, kendi mesleği, ken
di kudreti, kendi mazisi, müktesebatı itibariyle bu 
müessesenin yönetim kurulunda çalışacak durumda 
ise, burada aklı selimiyle bir fayda getirecekse kanaa
tim, bunun eski bir politikacı olmasında fayda var
dır, zarar yoktur; ama değilse, biz yönetim kurulla
rını sadece laf olsun diye, hani bir kısım adamlarımıza 
iş bulmak için kuruyor isek, karar organı sakatsa, 
karar organı iyi çalışmıyorsa, o takdirde o Kamu İk

tisadi Teşebbüsünden verim beklemek son derece zor
dur. 

Arkadaşlarım; 
İkincisi, yürütme kurullarıdır. Genel müdür, ge

nel müdür yardımcıları, daire başkanlarının birkaç se
nede değiştiklerine dikkat edin. Hangi Kamu İktisadi 
Teşebbüsünün başında bir genel müdür iki sene ka
labilmiştir?.. Şu halde, iktidarlar değiştikçe, hatta ik
tidar içinde bakan değiştikçe, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin genel müdürleri ve onun en yakın yardım
cıları olan muavinleri değişmektedir. 

Arkadaşlarım; 
Şu gerçektir ki, yürütme uzun bir tecrübeye ihti

yaç gösteren bir fonksiyondur. Sadece bilgi yeterli de
ğildir; bir de tecrübe var, bir kuruma alışma var, o 
kurumu tanıma var; kurumun genel müdürü tanıma
sı, genel müdürün kurumu tanımasına ihtiyaç var. 
Daha siz, genel müdür kurumu tanımadan, kurum 
genel müdüre güvenme imkânını bulamadan sık sık 
yürütme organları değiştirilmektedir. O halde, biz bu 
müesseselerden ne verim bekleyeceğiz?.. Mütemadiyen 
genel müdürler, yürütme organları değişirse, bu tak
dirde bunlar nasıl verimli çalışabilecekler?.. 

Arkadaşlarım; 
Üçüncü dikkat edeceğimiz husus, denetimdir. Siz 

ne kadar mükemmel bir karar organı kurarsanız ku
run, ne kadar yürütme organlarını sağlam, bilgili, tec
rübeli insanlardan müteşekkil meydana getirirseniz 
getirin; eğer murakabe olmuyorsa, sağlam murakabe 
yapılamıyorsa, bu takdirde o müesseseden tam ve
rim elde etmek mümkün değildir. İster bu bir eği
tim kurumu olsun, isterse herhangi bir ticari kurum 
olsun, denetim zaruridir. Şimdi burada acaba denetim 
nedir, ne tip bir denetime ihtiyaç vardır, halen nasıl 
bir denetim yapılmaktadır?.. 

Arkadaşlarım; 
Bugün kanuna göre Başbakanlık Yüksek Denet

leme Kurulu, Kamu İktisadi Teşebbüslerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetlemektedir. Baş
tan sadece 6 tane İktisadi Devlet Teşekkülü bulundu
ğu bir zamanda bizzat Başlbakan, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kuruluna Başkanlık etmiş ve rahmet
li Hasan Saka belki de vazifelerinin yarısını bu Ko
misyonun içinde geçirmiştir. O zamanlarda Hükümet
le iç içe olan bu Yüksek Denetleme Kurulu, Hükü
metin devamlı direktifleri içerisinde denetlemeyi cid
den yapabiliyordu; ama bugün yüzleri aşan İktisadi 
Denetleme Kurulunda, Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu sadece bir Maliye müfettişinin yaptığı işi 
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yapmaktadır. Şu halde yapılan iş, sadece bir mali de
netimden ibarettir ve en sonunda da bir müessesenin 
verimli olup olmadığını gösteren kriter olarak ele sa
dece kâr alınmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin hepsi kâr etmek 

için kurulmuş değildir. Birincisi, bir kısmı sosyal hiz
met için kurulmuştur. İkincisi, mamullerinin fiyatları
na Hükümetin müsaadesi olmadan zam yapamayan 
bir teşekkülden siz tam olarak nasıl kâr bekleyebilir
siniz?.. Bir teşekkül, tutacak mamul meydana getire
cek, bunları piyasaya sürecek; ama piyasaya sürdüğü 
zaman bunun değerine istediği gibi fiyat koyma, iste
diği gibi yükseltip, alçaltma imkânından mahrum ola
cak. O takdirde kâr veya zarar ettiğinden dolayı ne
den bu Kamu İktisadi Teşebbüsü sorumlu tutuluyor?.. 

Şu halde, bir Kamu İktisadi Teşebbüsünün muvaf
fak olup olmadığını, verimli çalışıp çalışmadığını sa
dece kâra, zarara bakarak yapmak mümkün değildir. 

1. Bunlarda yapılacak denetimin türü nedir?.. 

Arkadaşlarım; 
İncelediğim için söylüyorum, kusura bakmayın, 

ukalalık olsun diye söylemiyorum, bütün dünyada, 
benim görebildiğim kadarıyla benim inceleme imkânı 
bulabildiğim devletlerde (Ki, hepinize dağıtılan ra
porda hangi devletleri incelediğimiz de uzun uzun zik
redilmiştir) daima fonksiyonel denetim tatbik edilir 
veya bir diğer adıyla iktisadi denetimi kaldırır. 

İktisadi denetimin vazgeçilmeyen birtakım unsur
ları vardır. İster Amerika'da, ister Rusya'da, ister Tür
kiye'de; ama vazgeçilmeyen bazı unsurları vardır. 
Bunlardan birisi durum tespitidir. Nedir?.. O kuru
mun durumu, çeşitli veçheleri nedir?.. İkincisi bu ku
rum üzerine etkili olan unsurlar nelerdir?.. Yani, bu 
kurumu iyi istikamete götüren etkenler nelerdir, kötü 
istikamete götüren etkenler nelerdir?.. Bunların tespi
tine İhtiyaç var. Arkasından üçüncü bir adım; bu ku
rumu iyiye götüren unsurların daha iyiye götürül
mesi için alınacak tedbirler nedir, kötüye götüren un
surların asgariye indirilmesi için alınacak tedbirler ne
dir?.. 

Şu halde üçüncü adım bir analitik değerlendirme
dir. Bir analitik değerlendirme yapılmayan bir dene
tim raporuna denetim raporu demeye imkân yoktur. 

Şu halde bizim Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu sadece bir Maliye müfettişi gibi (Kusurlu ara
ma değil, ne kadar kâr etti, ne kadar zarar etti dava
sı değil) şimdiye kadar saydığım ve bundan sonra be
lirteceğim unsurları mutlaka tek tek alarak analitik 

bir değerlendirmeye talbi tutması lazım. Bu analitik 
değerlendirme yapılmadıkça, Kamu İktisadi Teşebbüs
leri denetiliyor demeye imkân yoktur. 

O halde buraya gelen raporu o zaman bizim vic
danlarımız tam elvererek 1975'i ibra edelim, 1976'yı 
etmeyelim, 1976'yı edelim 1978'i etmeyelim demeye 
ne Komisyonda imkân vardır ne de burada imkân 
vardır. Çünkü analitik bir değerlendirme yoktur. 

Şimdi, bizim Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri 
üzerinde sekiz cins denetim vardır ve bunlar maalesef 
birbirleriyle tedahül eder, birinin yaptığını diğeri bo
zar ve böylelikle KİT'lerin üzerinde ağır bir denetim 
vardır; fakat istisnasız hepsinin türü sadece bir Ma
liye müfettişi denetiminden ibaret olduğu için birinin 
yaptığını aynen diğeri yapar ve böylece hiçbirisi ana
litik bir değerlendirmeye gitmez; yani fonksiyonel bir 
denetim yapmaz. 

Bakın şimdi sekiz denetim nedir : Bir iç denetim 
var, ilgili bakanlığın denetimi var, Maliye Bakanlığı
nın mutlak bir yetkisi var. Elimizdeki 25 Mayıs 1936 
gün ve 2996 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına mut
lak ve hudutsuz yetki verilmiştir. Bunları teftiş ede
bilir, eder. Devlet Planlama Teşkilatının bunların üze
rinde denetleme yetkisi vardır, Bakanlar Kurulunun 
denetleme yetkisi vardır, Devlet Yatırım Bankasının 
vardır, yargı organı denetimi vardır (Herhangi bir za
manda bunlardan müfettişler mahkemeye gittikleri za
man yargı da bunları denetler) ve nihayet yasama or
ganı denetimi vardır. 

Şu halde KİT'lerin üzerinde sekiz tip denetim 
vardır; fakat sekizi de sadece bir Maliye müfettişi
nin yaptığı işi yapmakta, onun dışında başka hiçbir 
şey yapmamaktadır. O zaman bunlara denetiyor de
nilebilir mi?.. Gidin arkadaşlardan arzu edenlere tav
siye ederim. Amerika'nın özel teşebbüs kumpanyala
rını, şirketlerini inceleyin, resmi şirketleri inceleyin, 
denetim nasıl olur görün; denetim raporu nasıl olur?.. 
Bugün Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ra
poruna bir fonksiyonel denetim raporu demeye im
kân yoktur. Ben bu Komisyon üyesiyim arkadaşlarım. 
Üç yıldır orada çalışıyorum; ama bizim Komisyonun 
raporuna da fonksiyonel bir denetim raporu demeye 
imkân yoktur. 

Şu halde dördüncü adım olarak acaba bu ku
rumlar üzerindeki denetim nedir?.. 

Nihayet arkadaşlarım bundan sonra personel ida
resi gelir. Personel idaresinin vazgeçilmeyen üç ana 
adımı vardır : Birincisi iş tahlilidir. Şimdi, Baş/bakan
lık Yüksek Denetleme Kurulunun bütün raporlarını 
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alın, «Norm kadrolar kurulmalıdır.» der. Norm kad
ro kurmak her yiğidin kârı değildir. Norm kadroyu 
ne Sümerfoank kurabilir, ne de baş'ka bir KİT kura
bilir. Neden kuramaz?.. Çünkü norm kadro kurabil
mek için iş tahlili yapmaya ihtiyaç var. İş tahlili mü
essesenin kendi işi değildir. İş tahlili birtakım mütehas
sıslar ister. Emrine o mütehassısları vermezseniz adam 
nasıl iş tahlili yapsın, sonunda nasıl norm kadro kur
sun?.. Siz iş tahlili yapmamışsanız, hiçbir KtT'de iş 
tahlili yok... Yani, yalnız Sümerhank'ta değil, hiç
bir zaman hiç'bir KİT'de iş tahlili yapılmamıştır. İş 
tahlili yapılmadan norm kadrolar nasıl ortaya çıka
cak arkadaşlarım?.. Öyleyse evvela iş tahlili yapılma
lı, hangi görev, fertte ne gibi bilgi, meleke istiyor 
bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Bunlar ortaya çıkarıldık
tan sonradır ki norm kadrolar kurmak mümkün. 

ikincisi norm kadrolar kurulduktan sonra, iş tah
lili yapıldıktan sonra mevcut personel sınıflandırıl
malıdır. Yani, elimizdeki personelin her birinde ne 
gibi bilgi, ne gibi kabiliyet, ne gibi meleke var, bun
lar mutlaka tespit edilmelidir ki, uygun adam, uygun 
yere tayin edilsin; bunu da yapmamışız. 

Arkadaşlarım; 
Ondan sonra gayet tabii üçüncü adım geliyor. 

Uygun adamın, uygun göreve tayin edilmesi için 
KİT'ler üzerindeki siyasi baskının kalkması lazım. 
Kalkabilir mi arkadaşlarım? Bana, her hangi bir ik
tidar, «Falan yılda biz KİT'ler üzerine hiç bir siya
si baskı yapmadık, şunları işe al demedik» diyebilir 
mi, mümkün mü? Bugünkü işsizlik içerisinde, bütün 
nimetlerin Devlet elinde toplandığı, Türkiye'de gizli 
işsizler de dahil beş milyon işsizin bulunduğu ve iş
sizlik sigortasının bulunmadığı bir memlekette her
hangi bir iktidar, «Ben iktidara geldiğim zaman KİT' 
lere bazı şahısların alınması için, fazladan da alın
ması için baskı yapmam, norm kadrolarda çalıştırı
rım» diyebilir mi? Diyemez, imkân yok. 

Şu halde üçüncü adımı da; yani uygun işe, uy
gun insanın tayin edilebilmesi için mutlaka siyasi 
baskıların KİT'ler üzerinden çekilmesi lazımdır. 

Arkadaşlarım; 
Bunun çekilebilmesi için geniş tasarruflar yapıp, 

yatırımlara doğru gitmeye ihtiyaç vardır. Yeni fab
rikalar açmadıkça, yeni iş sahaları, açmadıkça, va
tandaşın milletvekilleri, senatörler üzerindeki iş bul
ma başkasını azaltamazsınız. Bugün birtakım millet
vekilleri, senatörler gidip de Devlet dairelerinde ba
zı vatandaşlara iş bulmak için gayret sarf ediyorlar
sa, bunları ayıplamak doğru değildir. Yok, çünkü, 

eğer karşınıza aç insan gelip de, «Evde bir karım ve 
iki çocuğumla beraber açım» diyorsa, bu insana iş 
bulmak için gayret sarf etmek sanıyorum ki, parla
menterin görevidir. 

Af kadaşlarım; 
Burada, personel idaresinde bir noktayı daha söy

lemek zorundayım. 
Emeğin istismarına dayanan hiç bir sanayi devam

lı ayakta kalamaz. Siz, makineleri ne kadar geliştirir-
seniz geliştirin, neyi yaparsanız yapın, sanayii de, ta
rımı da her şeyi yürüten insandır, birinci derecede in
san unsurudur. Bu arada çalışanları istismar ederek, 
onları bir müddet sefalete sürükleyerek bir sanayi te
şekkülünü kâra götürmeye imkân yoktur ve o kâr za
ten gerçek kâr değildir. 

Öyle ise, «Efendim, personel idaresinde sadece top
lusözleşmelere bir çare bulunmalıdır...» doğrudur. Top
lusözleşmeler bugün Türk ekonomisinde ağır bir un
surdur; ama eğer bunun altında yatan mana, toplu
sözleşmelerle işçilere hak verilmemelidir. Eşya fiyat
ları yükselsin; ama işçinin, çalışanın aldığı para sabit 
kalsın diye bir kanaat varsa, buna imkân yoktur ar
kadaşlar. Bunun sonu sosyal patlama olur. Siz, mut
laka, fiyatlar bir taraftan artarken, işçinin ücretlerini 
de hiç olmazsa ona yaklaşık bir duruma getirmek zo
rundasınız. 

Öyleyse, toplusözleşme konusu sadece idareye yı-
kılamaz. «Efendim, tolusözleşme konusuna bir çare 
bulunsun...» Ne bulunsun? Bir tarafta organize işçi 
var, organize vasıtasıyla elinde grev hakkı var, gelir 
dayanır... 

Arkadaşlarım; 
Bir an tasavvur edin ki, grev hakkını işçinin elin

den aldınız, organize durumunu da ortadan kaldır
dınız, sendikaları da kapattığınızı kabul edelim; ama 
arkadaşlarım, emeği istismar ettiğiniz müddetçe, ona 
hakkını vermediğiniz müddetçe o müesseseleri çalış
tıramazsınız. Evvela personel verimi düşer. Çalışan 
adam şevkle çalışmaz. 

Şu halde, işin icaplarıyla personelin ihtiyaçlarını 
bir noktada birleştirmeye ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarım; 
Bu sadece Devlet görevidir. Bunu, getirip kuru

mun üzerine yıkmaya imkân yoktur. Ne Sümerban-
kın üzerine yıkmaya imkân var, ne Etibankın üzeri
ne yıkmaya imkân var. Bu Devlet işidir, bu Devlet, 
kararı verecektir. Bu Devlet, bu arada işçiyle işveren 
arasında (İşveren ister Devlet olsun, ister özel şahıs 
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olsun) dengeyi ancak Devlet kuracaktır. Yoksa, di
rendiğiniz zaman, Sümerbankın Genel Müdürünün 
Sümerbankın içinde kaç kuruşu var ki, nihayet o tu
tacak, işçiye direnecek veyahut işçiye para verecek. 
Hayır, dava o değil, tşçi sorunu bir Devlet sorunu
dur, genel olarak ele alınması lazımdır ve işçi soru
nunu bütün KİT'ler için ele almak lazım. 

Şimdi, dikkat buyurun, bizim Komisyonun rapor
larını da alın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunun da raporunu alın, istisnasız harfi, virgülü 
değişmeden her raporda şu cümleyi görürsünüz: 

«Toplusözleşmeler bir sonuca bağlanmalıdır.» 
Peki, bunu bari bir alalım da bütün KİT'ler için, 
Hükümetin de katıldığı bir toplantıda, (Komisyonda 
biz çok teklif ettik bunu; fakat maalesef dinleyen ol
madı.) bütün KİT'ler için ele alalım. Ne olacak bu 
toplu sözleşmeler? İşçinin hakkı ne olacak ve niha
yet kurumun durumu ne olacak? 

Personel idaresinde söyleyeceğim son söz arka
daşlarım; personel verimi devamlı olarak ölçülme
lidir. Bugün Türk çocuğunun Almanya'da verdiği ve
rimin onda birini Türkiye'de zor vermektedir. Acaba 
bunun sebepleri nedir? Ben Almanya'ya gittim arka
daşlarım, çeşitli fabrikalarla görüştüm; Belçika'da 
görüştüm, Hollanda'da görüştüm; Türk çocuğundan 
dehşetle memnun hepsi, tamamen memnun, «Gayet 
verimli işçidir.» diyor ve orada verdiği verim dünya 
standartlarına uygun bir verim; ama Türkiye'de aca
ba Türk çocuğu neden o kadar verimli değil? Perso
nel verimini ben burada uzun uzun anlatıp vaktinizi 
almak istemem; ama arkadaşlarım, artık bunun il
mi yapılmış, personel verimini artık bugün objektif 
olarak ölçme imkânları bulunmuş. Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu bunları incelemelidir ve bun
ları aramalıdır. Buna devam etmediğimiz sürece Türk 
çocuğu verimsiz kalmaya devam edecektir. Bugün bir 
işçiden bizim aldığımız verimin birkaç mislini ya
bancı memleket aynı Türk çocuğundan alabilmekte
dir. Bunların usullerini mutlaka biz de uygulamak 
zorundayız. Yoksa sadece işçiyi getirip işbaşı yaptı
rıp, eh ne olursa olsun deyip, sonunda bir de rapor 
tanzim edip işin içinden çıkacağımızı zannetmek 
yanlıştır. Mutlaka işçi verimi ölçülmelidir, bu verim 
anaiitik bir değerlendirmeye tabi tutulmalı, işçi ve
rimi üzerinde müspet etkiler mutlaka daha da artırıl
malı, menfi etkiler giderilmelidir. Bu, bugün bir çok 
okullarda rahat rahat okutulmaktadır. Bunlar bilin
meyen şeyler değildir. Binaenaleyh, bunu Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu mutlaka aramalıdır. 

Arkadaşlarım; 
Yine aranması lâzım gelen, denetimde bakılması 

lâzım gelen diğer bir konu donatım. 
Arkadaşlarım; 
Zannetmiyorum ki, Türkiye kadar donatım is

raf eden başka bir memleket bulunsun. Gidin, özel
likle KİT'lere bakın. Dışarıda, özel teşebbüste veri
mi şu kadar olan bir dozer KİT'lere geldiği gün bu 
verim bir de bakarsınız ki, yandan çok aşağı düşer. 
Falan makine dışarıda şu kadar fazla verim verdiği 
halde, prospektüsünde o makinenin diyor ki, «Günde 
şu kadar toprak kazar» fakat, gelip bakıyorsunuz 
KİT'e onun yarısı kadar toprak kazamıyor. Neden?... 
Neden Almanya'da bu kadar toprak kazan, Ameri
ka'da, Rusya'da bu kadar toprak kazan bir maki
ne Türkiye'de bu kadar kazamıyor? 

Arkadaşlarım; 
O kadar ki, Komisyonda anlattılar, Sayın Komis

yon Başkanı bilirler, bir arkadaşımız geldi. Bir taş
lama makinesi var, çok pahalı bir makine. Senede 
bir defa ya lâzım olur, ya olmaz. Bir şehirde dört 
tane KİT var, dört tane taşlama makinesi almışız. 
Her birisine senede sadece bir defa ya lâzım ola
cak ya olmayacak; ama 'her KİT demiş ki, benim 
emrimde bir tane bulunsun, nasıl olsa parasını dev
let veriyor. Biz bu malzemenin, bu donatımın mut
laka bir verimini ölçmeye, bu donatım verimi üze
rindeki müspet etkenleri de artırmaya, menfi etken
leri gidermek zorundayız. Donatım verimini bir gün 
daha, bir tek yıllar yılı Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu raporlarında bizim Komisyonun rapor
larında aradım, acaba donatım verimi hakkında bir 
satır var mı?... Yok, böyle bir fikir dahi yok. Şu 
halde siz, milyonlar vererek, döviz harcayarak yurt 
dışından getirdiğiniz makineleri gayet verimsiz bir 
şekilde, (Tabiri mazur görün) hovardaca kullanır
sanız, o takdirde bu KİT'lerden verimi nasıl elde 
edeceğiz?... 

Arkadaşlarım; 
Nihayet son altıncı unsur. İstisnasız her KİT'in 

küçük veya büyük bir planlama, araştırma, geliştir
me ünitesinin bulunmasına ihtiyaç var. Yevm-ül-ce-
dit, rızfc-ül-cedi't zihniyetiyle sanayinin yürütülme
sine imkân yoktur. Mutlaka ilerdeki yılları personel 
bakımından, malzeme bakımından ve nihayet fonk
siyon bakımından mutlaka planlamaya ihtiyaç var 
ve biz metotlarımız dahil mutlaka, teknolojimiz da
hil bunları geliştirmek için bir araştırma, geliştirme 
ünitesine ihtiyaç var. Bugün KİT'lerde kullanılan 
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teknolojinin (Mütehassıslar söylediği için söylüyo
rum) önemli bir kısmı demode teknolojidir, geri 
kalmış teknolojidir. Çağın teknolojisini KİT'ler kul
lanamamaktadır. Neden?... Çünkü, bir araştırma, ge
liştirme ünitesi yok. Belki bütün KİT'ler için bir 
araştırma, geliştirme ünitesi kurmak mümkündür; 
ama mutlaka zaruridir. Teknoloji günden güne ge
lişirken, biz sadece demode teknolojilerle devam et
mekte israr edersek, arkadaşlarım, bunlardan verim 
elde etmeye imkân yok. 

Öyle ise arkadaşlarım, sözümü özetlemek lâzım 
gelirse; şu KİT'in şu veya bu seneki çalışma rapo
runu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
getirdiği raporu ibra etmek veya ademi ibra etmeye 
ben üç yıldır vicdanımda bir mak'es bulamadım; 
yani şu, tamam iyidir, bunu ibra edelim; şu kötü
dür, bunu ibra etmeyelim demeye imkân bulama
dım. Çünkü, bizim denetimlerimiz Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu raporları üzerinde yapılmak
tadır. Halbuki bu raporlar sadece bir maliye mü
fettişi raporudur. Analitik değerlendirme yok. Demin 
anlattığım altı unsuru alıp, lif lif ayırıp, faydalı un
surlarıyla zararlı unsurlarını ortaya koyan, faydalı 
unsurlarını daha da geliştiren, zararlı unsurları asga
riye indirecek tedbirleri ortaya koyan bir rapor yok. 
Binaenaleyh, bu haliyle 1976 raporunun 1975'ten, 
1975 raporunun 1974'ten pek büyük farkı yok ar
kadaşlarım. 

Şimdi burada gelip diyoruz ki biz, efendim, norm 
kalıplan yok... 1975'te var mı?... Bizim ibra ettiği
miz yılda var mı?... Ondan sonraki yılda var mı?... 
Bugün, 198C| yılında var mı arkadaşlarım?... Yok. 

Öyle ise, diğer yıllarla müşterek olan ve yıllar 
yılı müzmin bir tarzda devam eden birtakım prob
lemleri buraya getirmeye ve bundan dolayı şunu ve
ya bunu ibra edip, ademi ibraya götürmeye, benim 
şahsen vicdani kanaatim müsait değildir. Öyle ise, 
madem ki 1975'ler, 1974'Ier, 1973'ler, ondan sonra
kiler ibra edilmiştir, 1976'da, Komisyonun aldığı ikin
ci karar doğrudur, ibra edilmelidir. 

Arkadaşlarım i 
Sözlerimi bitirmeden; yine bu Cumhuriyet Sena

tosu tarafından kurulan 15 kişilik bir Komisyon, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin denetimini teferruatlıca 
incelemiştir ve 30.6.1978 gün ve 811 sayıyla bu ra
poru yayınlanmış ve herkesin gözüne de birer tane 
konmuştur. Ben, KİT'lerle ilgili bu raporu arkadaş
larımın bir defa incelemelerini âcizane tavsiye ede
rim. Sadece bunun sonuç kısmından küçük bir bölü

mü okuyarak sözlerime son vermek istiyorum. Şöy
le diyor bu Cumhuriyet Senatosundan kurulan 15 
kişilik Komisyonun Raporu: 

«KİT'lerin Devlet adına denetimi tek bir organ 
tarafından, iç denetimle tekrarlamalar yaratmayacak 
bir biçimde yapılmalıdır. Bir işletmenin denetimi, el
bette sadece işlemlerin ve harcamaların mevzuata uy
gun olup olmadığını arayan, mali ya da cezai sorun
ları saptayan bir faliyet değildir. Söz konusu olan 
denetim: 

1. İşletmelerin en az rasyonellik, verimlilik ve 
kârlılık bakımından sürekli olarak incelenmesini, 

2. Bunları etkileyen unsurların tespitini, 
3. Sonuçların analitik bir değerlendirmeye tabi 

tutulmasını, 
4. Olumlu etkenlerin geliştirilmesi, olumsuzların 

asgariye indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin 
ortaya konulmasını ihtiva eder. 

KİT'lerin yukarıda belirtilen esaslara uygun ola
rak denetlendiğinli iddia etmek çok zordur. Gerçek 
şudur ki, KİT'leri teknik bakımdan en üst düzeyde 
denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulun
ca, genellikle teşebbüslerin sadece durumları tespit 
edilmekte, mali ve idari işlemlerin mevzuata uygun 
olup olmadığı araştırılmakta, analitik değerlendirme
ye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tutumun yöneticiler
de mevzuata uymakla yetinme alışkanlığı yaratacağı, 
işletmeleri dinamizmden uzaklaştıracağı kuşkusuz
dur.» 

Gerçekten de bugün KtT'lerdeki dinamizmden 
' uzak durumda, sadece mevzuata uymakla yetinme 

alışkanlığı birinci derecede etkendir. 
«Bu sebeple, Yüksek Denetleme Kurulunun de

netim ve rapor hazırlama usulleri gözden geçirilme
lidir. Bu Kurul her bakımdan yeniden düzenlenme
li, mahiyet ve şümulü yukarıda açıklanan iktisadi 
denetlemeyi yapabilecek bir duruma getirilmeli, im
kânlara kavuşturulmalıdır» 

Arkadaşlarım; 
Bir cümle ile şunu tekrar arz ederim ki; Başba

kanlık Yüksek Denetleme Kurulu, analitik bir değer
lendirmeyi içeren fonksiyonel bir denetim yapmaya 
kendini hazırlamadıkça, bu denetimi yapmadıkça, 
KİT'lerin daha verimli çalışmasına imkân yoktur. Ku
sur, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kendinde değil
dir, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kurulmasında de
ğildir. Yalnız işletmede ve denetimdeki hatalardır. 

Sayglıar suiarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biliyorsunuz, müzakerelere 'başlarken bir usul 

ihtilafıyla başladık. Bunun sebebi: Eskiden İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin murakabesine ait 468 sayılı 
Kanun tatbik ediliyordu ve bu kanuna göre komis
yon raporları mutlak surette Cumhuriyet Senatosu 
Umumi Heyetinde ve sonra Millet Meclisi Umumi He
yetinde görüşülüp ibra veya ademi ibraya mazhar 
oluyordu. O zamanlar bu İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin murakabesi Meclislerce' beş sene, yedi sene gi
bi üzerinden uzun seneler geçtiği halde raporların 
murakabesi mümkün olamadığı için, 2102 sayılı Ka
nunla 468 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiştiril
mek suretiyle yeni bir sistem getirildi, kolaylık geti
rildi. Bu itibarla, bu sistemi ilk defa tatbik ediyoruz 
Yüksek Heyetinizde. Elbette usul ihtilafı olacaktır ve 
bu müzakeremiz, bundan sonraki müzakerelere bir 
örnek teşkil edecektir. Bu itibarla bu müzakereleri 
dikkatle ve titizlikle yapmaya mecburuz; Tüzüğümü
zün! dışında cereyan eden, 21'02 sayılı Kanuna göre 
cereyan eden müzakereleri, kanunu ilk tatbikatında 
anladığımız gibi tatbik etmeye mecburuz. 

Bir hususu da bundan sonraki tatbikata örnek ol
sun diye tespit etmek istiyorum. Mutlaka itiraz üze
rine Umumi Heyete gelen bu raporların müzakeresi
nin sonunda Hükümetin görüşünün de tespit edil
mesi zaruretine kaniyim. Bu itibarla, şayet Hükümet 
görüşünü tespit etmez veya bulunmaz ise, müzakere
yi tehir etmek düşüncesindeyim; ama şu anda Hükü
met mevcuttur. Her halde bir görüş tespit edecektir. 
Bu müşkülâtımız olmayacaktır. (CHP sıralarından 
«Olursa» sesleri) 

Bir dakika efendim. Sayın Ticaret Bakanı, siz 
Hükümet adına görüşünüzü Yüksek Heyete bildire
ceksiniz değil mi efendim? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 
Milletvekili) — Ben görüşümü ibldirmek isterim; ama 
hangi noktada görüş bildireceğimi zatıâliniz tayin 
edin, 

BAŞKAN — Şunu arz edeyim. Rapor, Sümerbank' 
in 1967'den 1976'ya kadar olan senelik muamelatı, 
1967'den 1975 dahil ibra edilmiş, sadece 1976 yılı ib
ra edilmemiş, tbra edilmemesi üzerine iki itiraz vaki 
olmuş bu itiraz üzerine Karma Komisyon meseleyi 
yeniden tezekkür etmiş, bir görüş tespit etmiş 2102 
sayılı Kanuna göre. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 
Milletvekili) — Sayın Başkanım, ben o konuda söy
lemedim. Sanıyorum yanlış anlaşıldı. Müzakerenin 

acaba hangi noktasında bana söz vereceksiniz diye 
söyledim... 

BAŞKAN — Onu arz ettim. Müzakerenin sonun
da dedim. Şimdi şu anda başka söz isteyen sırada sa
yın üye yok; ama isterler ise onlara da söz verdikten 
sonra sonunda Hükümetin görüşünü alacağız, tespit 
edeceğiz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 
Milletvekili) — Ben o manada söyledim. 

GENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, bendeniz bir noktada girişim yapmak lüzu
munu hissettim. Biraz evvel zatıâliniz konunun tam 
anlamıyla usuli bir mesele olduğunu ifade ettiniz. 
Gerçekten önemli bir noktaydı ve «|Bu yasayı ilk defa 
uyguluyoruz» dediniz. Doğrudur. Uygulamadaki bir
takım yanlışlıkları bertaraf için bendeniz diyorum ki, 
ru araya bir usul tartışması koyalım ve yarın ben de 
çaktığım zaman neyi uygulayacağım bileyim Sayın 
Başkan. Onu bir bağlayalım. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, onu memnuniyetle 
kabul ederim. Çünkü, ben maruzatımda o hususa te
mas ettim. Kanun Yüksek Heyette ilk defa müzakere 
ediliyor. Elbette iyi bir örnek bırakmak zorundayız. 
Bu itibarla usul hakkındaki görüşünüzü lütfedin, Sa
yın Yorulmaz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz, Baş
kanlık Divanında kararlaştırın. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Sajan Başkanım... 

BAŞKAN — Ama, bir lehte, bir aleyhte veriyo
rum, 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Sayın Başkanım, bu yeni bir uygulama olduğu için ge
nel hatlarıyla usulle ilgili görüşlerimizi arz etmekte 
yarar var. Lehte, aleyhte söz verilmesi bir mesele de
ğil. Zatıâliniz bir noktada; mesela Sayın Bakanın, Hü
kümetin temsilcisinin veya Hükümetin tavzif edeceği 
bir kimsenin bulunması, müzakerelerin şartı olarak 
kabul buyurdunuz. Halbuki Hükümet gelmezse ve
yahut yetkili bir temsilci gondermezse o zaman bu 
müzakereler günlerce değil, aylarca kalır. 

Başka bir meselede uygulandığı gibi, Hükümet 
olsun veya olmasın müzakerelere devam etmemizde 
yarar vardır işlerin selameti bakımından Sayın Baş
kanım, 

BAŞKAN — Onu sonra tespit ederiz efendim, te
şekkür ederim. 

Buyurun Sayın Yorulmaz. 
GENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; 
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İlk uygulamasını yaptığımız 2102 sayılı Yasanın 
'bugünkü müzakerelerinde gerçekten bazı noktaların 
saptanması zorunluluğu doğdu. Zira, bu her yıl de
vam edecek Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Karma 
Komisyonu yaşadığı sürece, oradan raporlar, itiraz
lar edildikçe hep kurulumuza gelecek ve Meclise ge-
çecek^ 

Bu itibarla, elbette birtakım aksaklıklar ilk nazar
da görülür ve düzeltme imkânları da doğar. Sayın 
Karamullaoğlu'nun da belirttiği gibi, o da benim 
konularım içerisindedir, genel müzakereye tabi oldu
ğu için Sayın Bakan mutlaka bulunacak tabiatıyla, tes
cil edilsin diye söylüyorum Sayın Başkanım, kanun
ların müzakeresinde nasıl ki, Hükümet gelmezse bek
lenir ve bir sefer çağırır veyahut da kendileri temsil
ci gönderir. Bu suretle burada sanırım ki, temsilleri 
zorunluluğu ile konuşmalar, müzakereler devam eder. 

Ama, ben bir noktada çok mütereddidim; bunun 
mutlaka Yüce Genel Kurulda halledilmesini istirham 
edeceğim. Sayın Başkanımla biraz evvel müzakerele
re başlarken bir noktada pek çelişkiye de düşmedik de 
anlaşamadık gibi geldi bendenize. Zira, müzakeresi 
yapılması gereken husus, Karma Komisyon raporu, 
ibrası gereken husus yine Karma Komisyonun hem 
hesapları, hem raporu; ama o kadar garip ki, yine 
Cumhuriyet Senatosu bu Yasa hazırlanırken de bir 
noktada kenara itilme durumu duyulmuş, bizden sa
dece görüş isteme noktasına gelmiş, Millet Meclisin
de de netice alma durumu doğmuştur. Ben şahsen 
'bunu bir talihsizlik sayarım, Yasa çıkarken belki ben 
dikkat edemedim, yahut da arkadaşlarımın gözünden 
kaçtı, o noktaya geldi; ama biz burada neyi müzake
re edeceğiz?.. Neyi tartışacağız?.. Burada anlaşamıyo
ruz sanıyorum Sayın Başkanımla, belki de son daki
kada bir noktaya birlikte geleceğiz umudundayım. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, orada anlaştık 
efendim. Komisyonun raporunu müzakere ettik. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Devamla) — Ta
mam, şimdi bunun tescil edildiğine çok sevindim. 

BAŞKAN — Ben oylamanın son Komisyon gö
rüşünü; çünkü Cumhuriyet Senatosu görüş bildirdiği
ne göre, karar almadığına göre, «Son Komisyon gö
rüşünü oylarız» dedim. Sadece ihtilafımız varsa, ora
da var. Buyurun. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Devamla) — Sayın 
Başkanım; 

Çok isabetli bir noktayı vurguladınız ve tescil 
edildi. Değerli üyelere ben derhal bir şey hatırlata
yım. Biz Komisyon raporunu müzakere edeceğiz, 
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Komisyon görüşünü oylayacağız, bu tezat olur, bunu 
ne siz kabul edersiniz ne Genel Kurul kabul eder, 
olmaz Sayın Başkan. Görüşülen şey oylanır burada. 
Görüşülmeyen şey oylanır mı?.. Lütfen, siz kabul 
ettiniz ve Komisyonun raporunun görüşülmesi ve 
Komisyon Başkanının oturmasını kabul ettiniz, mü
zakereler komisyon raporu üzerinde devam ede
cek, ondan sonra bunu bir kenara bırakacağız, geldik 
oylamaya «Görüşü oylayalım» diyeceğiz, olmaz böy
le şey, 

Şunun için olmaz zaten Sayın Başkanım. Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulu rapor kendisine geldi
ğinde hemen gündemine alır ve 20 gün içinde bu ra
por üzerinde genel görüşme açar, biz şimdi genel gö
rüşme açtık burada, rapor üzerinde genel görüşme 
açtık ve görüşüyoruz. Bu genel görüşme en çok 15 
gün sürer ve biter. «Genel görüşme sonunda bilanço
larla netice hesaplarının tasvip edilip edilmediği hak
kındaki görüşlerini Millet Meclisine bildirir.» diyor. 
Demiyor ki, «'Komisyondan gelen görüşü oraya su
nar» Sayın Başkanım... Bir görüş sunacağız, bize ar
tık burada ibra ya da ademi ibra hakkı vermemiş bu 
Yasa; ama bir şeyi görüşme hakkını vermiş, o rapor 
hakkında da bir görüş saptama durumunu vermiş. Bu
radaki görüş saptama o ilk rapor hakkındaki görüş 
saptamadır, yoksa komisyondan gelen görüşü tekrar 
biz görüşüp benimseyeceğiz, benimsemeyeceğiz... Ola
maz. 

Şunun için olamaz. Size bir örnek getirdim. Ko
misyonlar raporlarının bazılarında bir şeyi ibra et
miş. Örneğin, Emekli» Sandığı. Sonra itiraz vaki ol
muş. Yine komisyon görüşüyor itirazı, orada gö
rüş saptayamamış, 15'e 15 kalmış. Buyurun. Burada 
neyi oylayacağız Sayın Başkanım? Hani son görüşleri 
oylayacaktık? Görüş de verememiş burada komisyon, 
berabere kalmış. Öyle ki, bu konunun olup olmaması 
da önemli değil esasen, son görüş önemli değil. Önem
li olmadığı için de üzerinde durulmamış; ama komis
yon raporlarında eşitlik olan var mıdır? Bulamazsı
nız. Bir tanesinde olmuş, sanırım o da Ziraat Ban
kasının konusu idi, beraberlik olmuş, hemen Millet 
Meclisi Başkanı müdahale etmiş, komisyona demiş 
ki, «Mutlaka sonuç alıncaya kadar oylayın. Rapor 
karardır.» Binaenaleyh, sonucu alınıncaya kadar oy
lanmış, neticede ibra edilmiş; ama görüşler için, işte 
baktık, görüşte öyle bir şey, ne Meclis Başkanının 
müdahalesi var berabere olduğu için, ne zatıâliniz bu
nu rapordur - değildir diye düşünüyorsunuz berabere 
olduğu için. Çünkü sonra bir iddianame benim ka
naatime göre. Burada görüş bir iddianame. 

1 — 
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Bir arkadaşımız rapora itiraz etmiş, Komisyon da 
itiraza görüşünü belirtmiş; hakem olarak bize gelmiş. 
Biz ilk rapor üzerinde karar vereceğiz Sayın Başka
nım. Oya sunulacak olan da ilk rapordur. Bunu Yü
ce Heyete arz ederken, gelecek uygulamalarımızda da 
bir rahatsızlık olmasın, çünkü bugünkü uygulama ge
lenek oluyor. Yanlışa gitmeyelim diye arz ettim. Te
şekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında, lehte söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Ege buyurun, lehte, usul hakkında. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkan, benimki ne lehte, ne aleyhte; bi-
ra2 arasında. 

Şimdi, efendim şu noktayı tebarüz ettirmek isti
yorum. arkadaşlarımda da bir endişe uyandı, onun 
için söz almış bulunuyorum. 

Şimdi, Sayın Başkanımızla, bugünkü oturumu 
yürüten Başkanımızla, bir Başkanvekili arkadaşımız 
arasında bir tartışma çıkıyor. Yani bu, Umumi He
yetten herhangi bir üyenin itirazı değil; Başkanlık Di
vanına dahil olan iki arkadaş arasında bir tartışma 
oluyor. Anlaşılıyor ki, daha önceden bu tip müzake
relerin. KİT'lerle ilgili müzakerelerin ne tarzda ya
pılması lazım geldiği Başkanlık Divanında tezekkür 
edilmemiş. 

Edilmediği içindir ki, iki taraf kendi görüşü üze
rinde ısrar ediyor. Sayın Yorulmaz «Yarın ben kürsü
ye çıktığım takdirde bir başka usul tatbik edersem, 
şimdi Başkanımız, zatıâliniz de bir başka usul tatbik 
ederseniz, böyle olduğu takdirde müzakerelerin sali
men yürümesine, yürütülmesine imkân yoktur.» diyor. 

Ben bir önerge hazırlıyordum, yetiştiremedim, şu
nu tavsiye etmek, şunu dilemek üzere önergeyi hazır
lıyordum. 

Başkanlık Divanı, KİT'lerle ilgili müzakerelerin 
ne tarzda yapılacağını ilk önce kendi arasında müza
kere edip bir karara varsın ve lütfedip, buraya çıka
cak olan Başkanvekili arkadaşlarımız da yönetimde 
birbirine uyarlık meydana getirecek şekilde aynı usu
lü tatbik edecek bir sistemi getirsinler. Arzumuz bu. 
Onun için teklifimiz şudur. 

Başkanlık Divanının toplanarak bu meseleyi te
zekkür edip bir karara varması, usulü tespit etmesi 
için bu müzakerelerin tehir edilmesini teklif ediyo
ruz. Arzumuz budur. Bundan önce bir - iki meselede 
maalesef Başkanvekili arkadaşlarımızın birbirine ters 
düşmesinden dolayı bazı nahoş durumlarla karşılaş
tık. Genel Kurul olarak bizler de üzüntü duyduk. Bu
nun da böyle olmaması için, ben arkadaşlarımdan al
dığım cesaretle teklif ediyorum. Lütfen müzakereleri 
burada keselim. Başkanlık Divanı bu meselenin usuli 
mevzuuna halletsin, ondan sonra gelsin ve Başkanlık 
yapacak arkadaşlarımız da çıktıkları takdirde aynı 
usulü tatbik etmek gibi bir vaziyetle karşı karşıya'kal
sınlar. Burada usul farklılığından doğacak anlaşmaz
lıkların içerisine düşmeyelim. 

Teklifim bu Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym üyeler? 
Teklif güzel, zaten bizim başından beri arzumuz; 

ilk tatbikatı iyi yapıp, bundan sonralki tatbikata ör
nek teşkil etmesidir. Ben de insanım, yanlış anlayabi
lirim; arkadaşım da insan, o da yanlış anlayabilir. 
Bu görüşlerimizin ikisi de yanlış olabilir, ikisi de doğ
ru olabilir. 

Bu itibarla teklifi ben de benimsiyorum. Yarın Baş
kanlık Divanı vardır. Hemen görüşüp, Perşembe günü 
tekrar müzakerelere başlamamız mümkündür. Bu tek
lifi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Teklif kabul edilmiştir. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

4. — TBMM Birleşik toplantısının gündeminde 
bulunan işleri görüşmek üzere 12.3.1980 Çarşamba 
günü saat 15.00't e yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi. (3/1845) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, tak
dim ediyorum. 

Genel Kurula 
Gündeminde bulunan konuları görüşmek için 

12.3.1980 Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik toplantısı yapılmasında 
mutabakat hâsıl olmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek 
bilgilerine saygıyla arz olunur. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — 12.3.1980 Çarşamba günü, yani ya
rın Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısı 
aktedilecektir. Bilgilerinize sunulur. 

5. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (3/1701) 
(S. Sayısı : 992) (Dağıtma tarihi : 6.2.1980) 
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BAŞKAN — Simidi gündemimizin birinci madde
si Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asil üye
liğe seçimdir. 

Adayları tekrar takdim ediyorum; Sayın Sabahat
tin Bilge, Sayın Mesut Ozansü, Sayın Mülkremin Poy
raz... 

Sayın üyeler salonu terk ediyorlar. Başkanlık Di
vanımız salonda seçim için kâfi nisap bulunmadığı 
'kanaatine varmıştır. 13.3,1980 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

— 633 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

11 , 3 , 1980 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 

asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (3/1701) 
(S, Sayısı : 992) (Dağıtma tarihi : 6.2.1980) 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9.8.1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Arikara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8.11,1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından, İTT'nin 
(Uluslararası Telefon ve Telgraf Şirketi) başta Tür
kiye olmak üzere, son beş yıl içinde bazı ülkelerdeki 
kişi ve kurumlara rüşvet vermek suretiyle ticari ola
naklar sağladığı gerekçesiyle mahkemeye verildiği 
hakkında basınımızda çıkan habere dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş tarihi : 
21.11.1978) 

4.J — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30,1.1979) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Barbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 2.3.1979) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Tercüman Ga
zetesinin 12 Nisan 1979 gün ve 6180 sayılı nüshasın
da yayımlanan bir yazıya dair İçişleri ve Dışişleri ba
kanlıklarından sözlü sorusu. (6/113) (Gündeme giriş 
tarihi : 25.12J979) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/114) (Gündeme giriş tarihi : 
25.12.1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Sümerbank ve Müesseselerinin tasvibe sunu
lan 1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 
468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uya
rınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile 
komisyonun görüşü. (3/1837) (S. Sayısı : 1004) (Da
ğıtma tarihi : 3.3:1980) 

2, — Etibank ve Müesseselerinin tasvibe sunulan 
1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 
numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarınca 
hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile ko
misyonun görüşü. (3/1838) (S. Sayısı : 1005) (Dağıt
ma tarihi : 3,3.1980) 

(Devamı arkada) 



3. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ile Mü
esseselerinin Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yılları Bi
lanço ve Netice Hesaplarının, 468 Numaralı Kanunun 
Değişik 3 noü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun Görüşü, 
(3/1839) (S. Sayısı : 1002) (Dağıtma tarihi : 28,2.1980) 

4. — TC Emekli Sandığının Tasvibe Sunulan 
1967 - 1976 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarının, 
468 Numaralı Kanunun Değişik 3 ncü Maddesi Uya
rınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile 
Komisyonun Görüşü. (3/1840) (S. Sayısı : 1001) Da
ğıtma tarihi : 28.2.1980) 

5. — TC Ziraat Bankasının Tasvibe Sunulan 
1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 
numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarınca 
hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile ko
misyonun görüşü. (3/1841) (S. Sayısı : 1008) (Dağıt
ma tarihi : 3.3.1980) 

6. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Müesse
selerinin tasvibe sunulan 1968 - 1976 yılları bilanço 
ve netice hesaplarının, 468 numaralı kanunun Deği
şik 3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu ve bu rapo
ra yapılan itiraz ile komisyonun görüşü. (3/1842) 
(S. Sayısı : 1006) (Dağıtma tarihi : 3.3.1980) 

7. — İş ve İşçi Bulma Kurumunun tasvibe su
nulan 1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesapla
rının, 468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi 
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uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile 
komisyonun görüşü, (3/1843) (S, Sayısı : 1007) (Da
ğıtma tarihi : 3.3,1980) 

8. — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Ge
nel Görüşmeye sunulan 1967 - 1976 yuları bilanço 
ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun deği
şik 3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu rapo
ra yapılan itiraz ile komisyonun görüşü. (3/1844) (S. 
Sayısı : 1003) (Dağıtma tarihi : 3.3.1980) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1978 
mali yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/41) 
(S. Sayısı : 1009) (Dağıtma tarihi : 6.3.1980) 

10. — 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı 
Kanunun 36-A/12 maddesine (e) fıkrasının eklenme
sine mütedair Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/192; C. Se
natosu : 2/163) (S. Sayısı : 1010) (Dağıtma tarihi : 
6.3.1980) (Ret) (C. Senatosun'daki bitiş tarihi : 
30,4.1980) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yıl, : 19 S. SaVISI : 1004 

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

Komisyonun Görüşü. (3/1837) 

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

Dönem : 5 - Toplantı : 2 

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KARMA KOMİSYONU 

SAYİ : 1 

Sümerbank ve Müesseselerinin Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarının 468 Nu
maralı Kanunun 3 ncü Maddesinin 2 nci Fıkrası Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu Raporu. 
D. 11 (3/1022) 
D. III (3/71, 3/141, 3/389) 
D. IV (3/144, 3/301, 3/516, 3/735) 
D. V (3/50, 3/60, 3/67, 3/71, 3/80) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Karar Na. : 2/1 - 32 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türküye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkın
da 468' numaralı Kanun gereğince Karma Komisyonu muzun onayına İtabı, Sümerbank ve müesseselerinin 
1967 - 1976 yıllan bilanço ve netice hesapları 6.12.1978 tarihli toplamımızdia ünceüenmiş ve hazırlanan rapor 
468 numaralı Kanunun 2102 numaralı Kanunla değişen 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce basılıp 
TBMM Üyelerine dağıtılmak üzere ilişikte -sunulmuştur. 

TBMM 
Kamu tkt Teş. Karma Kom. Başkanı 

C. S. Zonguldak Üyesi 
Mehmet Ali Pestilci 
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SÜMERBANK (Teşekkül Merkezi) 
I. - Genel Bilgiler : 
3.6.1933 tarihinde 2262 sayılı Kanunla kurulan ve 440 sayılı Kanuna tabi bir İktisadi Devlet Teşekkülü 

olarak; başta dokuma ve giyim sanayii olmak üzere, likit yağı, sümerlit, sümerizolit, elektroporselen 
duvar ve yer karosu, ateşe dayanıklı tuğla ve malzeme, valeks, porselen, sıhhi tesisat, çimento üretimi alanla
rında 1976 yılı itibariyle 40 müessese, fabrika, idaresi Sümetfbanka ait iştirak ve 303 satış mağazasıyla faali
yet gösteren kuruluş, 26 banka şubesiyle de tüm bankacılık işlemlerini yürütmektedir. 

Karma ekonomi kuralları içinde, kârlılık ve verimlilik amacına dönük olarak, üretilen mamullerinin tü
keticiye en uygun koşullarda intikalini amaç edinen Sümerbank'ın, son iki yıla ilişkin çalışmaları hakkındaki 
ttaplu bilgiler aşağıdadır. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye . 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (net değ.) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Memur sayısı (ortalama) 
İşçi sayısı (ortalama) 
Memur başına yapılan gider (aylık ortalama) 
İşçi başına yapılan gider (aylık ortalama) 
Üretim miktarı : 
Pamuk ipliği (vater) 
Dokuma mamul 
Yün ipliği (vater) 
Dokuma mamul 
El halısı 
Makine halısı (mamul) 
Gayri safi satış hâsılatı 
Dış satış (vergi iadesi dahil) 
Toplam mevduat 
Mağaza sayısı 

Dönem sonucu (füzyon kâr - zarar) 

Bin TL. 
» 
» 
» 
» 

% 
Kişi 

» 
TL. 

» 

Ton 
Bin m. 

Ton 
Bin m. 

m2. 
m2. 

MİL TL. 
Bin TL. 

» 
Adet 

2.250.000 
3.235.000 
5.373.600 
1.656.000 

730.483 
82,6 
5.746 

38.627 
6.313 
3.808 

30.512 
195.994 

4.641 
7.089 

40.230 
106.597 

8.768 
206.069 
371.457 

275 

2.250.000 
3.314.100 
8.383.600 
2.089.000 

694.710 
85,7 
6.332 

38.168 -
7.609 
5.140 

32.C57 • 
171.666 -

4.445 -
7.614 

34.072 -
107.936 

12.064 
439.923 

1.139.411 
303 

—. 
79,100 

3.010.000 
433.000 

35.773 
3,1 

586 
459 

1.296 
1.332 

1.545 
24.328 
•1,96 

526 
6.158 
1.339 
3.296 

233.854 
767.954 

28 

Bin TL. 22.337 75.* — 98.025 

Konsolide bilanço rakamları tahlil edildiğinde; teşekkül yabancı kaynaklarının 1975 yılına göre % 56 
oranında artış göstererek 8 383 milyon liraya ulaştığı görülmektedir. Teşekkül özkaynaklarının yetersiz kal
ması sonucu, finansman gereksinmesinin karşılanması için yabancı kaynaklara başvurulmaktadır. Bu neden
le, 1976 yılında Teşekkül ve Müesseselerince ödenen faizler toplamı, 319,2 milyon lirayı bulmuştur. 

1976 yılı itibariyle, 33 müessese ve fabrikaya sahip bulunan Sümerbank büyük hissedar olduğu 7 iştiraki 
de yönetmektedir. Kendisine ait sınai işletmelerin 11'i pamuklu, 6'sı yünlü, l'i kendir işletmesi olmak üzere 
18'i mensucat sanayii, 7'si toprak sanayii, 5'i kimya sanayii, 2'si hizmet üretimi sahasında (Pamuk Satın Alma 
ve Çırçır, Alım ve Satım Müessesesi); idaresi altındaki iştiraklerin 6'sı pamuklu mensucat, l'i kimya sanayii 
dalında faaliyet göstermektedir. 

Çeşitli amaçlarla, muhtelif tarihlerde kurulan fabrikaların modernize edilmeleri, yenilenmeleri ve tevsi-
leri genellikle planlı kalkınma dönemlerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak; özellikle kuruluşları eski yıllara uza
nan bir kısım tekstil fabrikasının, bugünkü teknolojiye uygun işletme faaliyetin sahip kılınması bu dönemler
de de mümkün olamamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1004) 
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Tekstil sanayii sektöründeki önderliğini 1954 yılından bu yana özel sektöre 'bırakan Sümerbank'ın, yurt
ta kurulu pamuklu iğ ve tezgâh sayısı içindeki payı, iğ ve tezgâh sırasıyla 1952 yılında % 61 ve % 63 iken bu 
oranlar 1960 yılında % 28 ve % 29'a düşmüştür. 1976 yılında kamu kesiminin tekstil sanayii sektöründeki 
kurulu gücü ise, 587 792 iğ ve 8 510 tezgâhtır. 

Sümerbank topluluğunun 1976 yılındaki üretim faaliyeti incelendiğinde; yünlü . dokuma üretiminin 1975 
yılına nazaran % 7 oranında arttığı, yün ipliği üretiminin aynı düzeyde seyrettiği, pamuklu işletmelerinde ise 
üretimin, iplik üretimi dışında 1975 yılına göre düşme gösterdiği, toprak ve kimya sanayii işletmelerinde ge
nellikle 1976 yılı programının altında kalınmakla beraber üretim miktarının 1975 yılına göre arttığı anlaşıl
mıştır. 

Sınai maliyetler ise hemen tüm mamullerde geçen yıla göre artmıştır. 
Yetişmiş eleman teminindeki güçlükler, kalifiye işgücü kaybının önlenememesi, toplu iş sözleşmelerinin 

verimlilikle ilgilendirilmeyişi, değişen şartlara uygun bir pazarlama politikasının uygulamaya konulamaması, 
yıllar itibariyle artan finansman açıkları, kuruluşun başlıca darboğazlarını teşkil etmektedir. 

İhracata dönük bir çalışma programı uygulanarak en azından işletmenin kendi döviz ihtiyacını karşıla
yacak bir düzeye çıkması, toplu iş sözleşmelerinde verimlilik üzerinde durulması, hizmet içi eğitime önem 
verilmesi, yatırımların iyi bir incelemeden sonra uygulamaya konulması, Et ve Balık Kurumunca satışa çıkarı
lan ham derinin tamamının Sümerbankça satın alınmasını sağlayacak bir protokolün düzenlenmesi, Konfeksi
yon sanayii ile mermer işletmeciliğine önem verilmesi, satış mağazaları sayısının artırılması, büyük mağazacı
lık projelerinin öncelikle uygulamaya konulması, Sümerbank kuruluş kanununun bir an önce çıkartılması, işçi
nin yönetime katılmasının sağlanması, üst düzeydeki kuruluş yöneticilerinin sık sık değiştirilmesi şeklindeki uy
gulamaya son verilmesi, komisyonumuzca üzerinde durulması uygun görülen başlıca hususlardır. 

SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ 

1934 yılında «Sümerbank Yerli Mallar Pazarlama Müessesesi» adı ile kurulmuş bulunan Müessese, 1941 
yılında Sümerbank'ın tekstil konusunda çalışan imalatçı ünitelerini de bünyesine alarak «Sümerbank İplik 
ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi haline dönüştürülmüş, bilahara imalatçı ünitelerin tekrar ayrılmaları 
sonucu 1.6.Iİ949 tarihinden bu yana «Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi» adı ile bugünkü hüviyetine 
sahip olmuştur. 

Aalım ve Satım Müessesesi kamu sektörüne bağlı ve ticari hüviyet taşıyan müesseseler içinde, tekstil ma
mulleri satışı ile uğraşan ve piyasada özel sektörle serbest rekabet halinde çalışan yegâne müessese durumun
dadır. Yurdun çeşitli 'bölgelerine açtığı mağazalarla satış hizmetini halkın ayağına götürmektedir. Mües
sese 1976 yılı sonunda 16 bölge müdürlüğüne bağlı 303 mağaza ile çalışır durumdadır. 

Müessesenin 1975 ve 1976 yılları çalışma dönemini kapsayan bir kısım önemli bilgilere aşağıdaki çizel
gede yer verilmiştir. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1975 1976 Fark 

Esas sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (net değer) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Memur sayısı 
işçi sayısı 
Memur başına yapılan gider (aylık ortalama) 
İşçi başına yapılan gider (aylık ortalama) 
Dönem sonucu (kâr veya zarar) 

Bin TL. 
» 
» 
» 
» 

% 
Kişi 
» 
TL. 
TL. 
Bin TL. 

150 000 
215 163 

1 260 200 
57 348 
33 633 

100,1 
1 866 
1 231 
4 911 
4 988 

— 41 015 

150 000, 
197 413 

2 077 009 
84 615 
36 046 

49,3 
2 145 
1 176 
5 366 
6 286 

— 40 312 

.— 
— 17 749 

816 809 
27 267 
2 413 

50,8 
279 

- 55 
455 

1 298 
— 703 
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Esas faaliyeti satış üzerinde toplanmış bulunan Müessesenin, bunun yanında, topluluğa dahil sınai mü
esseselerle yönetimi Sümerbank'a ait iştiraklerin ilk madde, yardımcı ilk madde, çeşitli işletme ve yatırım 
malzemesi ihtiyaçlarını istanbul piyasasından veya yurt dışından satın alarak kendilerine ulaştırma görevi de 
mevcuttur. 

1976 yılında 4,4 milyar liralık satış hacmi ve 543,7 milyon liralık alım hacmi ile Müessese yurt ekonomisi 
ve ticaretinde önemli bir yere sahip bulunmaktadır. 

Yıllardır bilançolarını kârla kapayan Müessese 1974 yılından bu yana faaliyetini zararla sonuçlandırmış
tır. 1976 yılı işletme faaliyeti sonucu 28,2 milyon lira kârlı olmakla beraber, faaliyet dışı gelir ve gider
lerin etkisiyle dönem sonucu 40,3 milyon lira zararla kapanmış bulunmaktadır. 

'Bir önceki yıla göre satış fiyatlarının artmasına rağmen yabancı kaynaklar için ödenen büyük ölçüde faiz 
ve 1976 yılında emekli olan personele yapılan ödemeler nedeniyle personel masraflarında görülen önemli 
yükseliş zararın nedenini teşkil etmektedir. 

Müessese kaynaklarının, % 8,7 oranında 197 413.4 bin lirası öz, % 91,3 oranında 2 "077 009,2 bin 
lirası ise yabancı kaynak durumundadır. 

Sıra 
No. Kuruluşlar 

1 Sümerbank Genel Müdürlük 

2 Sümerbank Alım ve Satım Mües. 

Dönem sonuçları 

Kâr 
Zarar 
Kâr 
Zarar 

1976 
TL, 

— 
75.688.087,49 

— 
40.3(12.396,52 

Sümerbank ve müesseselerinin yukarıdaki çizelgede yer alan 1967-1976 yıllarına ait bilanço ile kâr ve 
zarar hesapları ayrı ayrı tasvibe sunulmuş; 

Teşekkül merkezi ve müesseselerinin 1967-1975 yıllarına ait bilanço ile kâr ve zarar hesaplarının tümü 
tasvip ve ibra edilmiş, 

Sümerbank Teşekkül Merkezinin 1976 yılına ait bilançosu ile kâr ve zarar hesabı; Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol ve 9 arkadaşının verdiği bir önergede; 

«Teşekkülün 1975 yılını kârlı olarak kapatmasına karşılık, 1976 yılını 75,6 milyon lira zararla kapattığı, 
bu durumun 440 sayılı Yasanın gereği olan; ekonomiye faydalı olmak, ekonomik gereklere uygun olarak yö
netilerek kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışıp sermaye birikimine yardım etmek suretiyle daha fazla 
yatırım kaynağı yaratma kurallarına uygun düşmediği,)! şeklindeki gerekçeye dayanılarak kabul ve ibra edil
memiştir. 

Aynı gerekçeyle Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinin 1976 yılına ait bilançosu ile kâr ve zarar hesabı 
da kabul ve ibra edilmemiş; diğer müesseselerin 1976 yılına ait bilançoları ile kâr ve zarar hesapları tasvip 
ve ibra edilmiştir. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 

Başkan 
C. S. Zonguldak Üyesi 

Mehmet Ali Pestilci 
Üye 

C. S. Adana Üyesi 
1976 yılı kararına muhalifim. 

Nuri Âdemoğlu 
Üye 

C. S. Balıkesir Üyesi 
1976 yılı kararına muhalifim. 

Raif Eriş 

Sözcü 
C. S. Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarhcalı 
Üye 

C. S. Afyonkarahisar Üyesi 
1976 yılı kararına muhalifim. 

Ahmet Karay iği t 
Üye 

C. S. Bursa Üyesi 
Şehip Karamullaoğlu 

Kâtip 
Ordu Milletvekili 
Ertuğrul Günay 

Üye 
C. S. Aydın Üyesi 

1976 yılma karşıyım. 
A. Metin Taş 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Cantürk 
İmzada bulunamadı. 
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Uye 
C. S. Erzurum Üyesi 

Lûtfi Doğan 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
C. S. Muğla Üyesi 

Fevzi Özer 

Üye 
Adana Milletvekili 

M. Halit Dağlı 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Sefahattin Öccd 
Üye 

Artvin Milletvekili 
Mustafa Rona 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

Çorum Milletvekili 
Etem Eken 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

Gaziantep Milletvekili 
Emin Altınbaş 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Çağlayan Ege 
Üye 

İzmir Milletvekili 
1976 yılı kararma muhalifim. 

Erol H. Yeşitpmar 
Üye 

Konya Milletvekili 
Ahmet Çobanoğtu 

Üye 
Rize Milletvekili 

1976 yılı karanna muhalifim. 
izzet Akçal 

Üye 
Sivas Milletvekili 

1976 yılma muhalifim. 
Temel Karamoöaoğiu 

Üye 
C. S. İstanbul Üyesi 

Solmaz Belül 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

Üye 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Mehmet Özutku 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Yaşar Ceyhan 
Üye 

Balıkesir Milletvekili 
Nuri Bozyel 

Üye 
Erzincaa Milletvekili 

Nurettin Karm 

Üye 
Gümüşhane Milletvekili 
1976 yılma muhalifim. 

Mehmet Çatalbaş 
Üye 

İzmir Milletvekili 
Ferhat Arsiantaş 

Üye 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz Onat 

Üye 
Konya Milletvekili 

1976 yılı kararına muhalifim. 
Mustafa Güzetkılınç 

Üye 
Sakarya Milletvekili 
Setâbattin Gürdrama 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Tekirdağ Milletvekili 

Halil Başod 
İmzada bulunamadı. 

Uye 
C. S. Manisa Üyesi 

1976 yılı karanna muhalifim. 
Ruhi Tunakan 

Üye 
Tabii Üye 

Rapor hakkındaki kanaatim 
aşağıda 

Mehmet Özgüneş 
Üye 

Ankara Milletvekili 
Erol Saraçoğlu 

Üye 
Antalya Milletvekili 

Hasan Ünal 
Üye 

Bursa Milletvekili 
1976 yılı karanna muhalifim. 

Özer Yılmaz 
Üye 

Erzurum Milletvekili 
1976 yılı kararma muhalifim. 

Rıfkı Danışman 
Üye 

İçel Milletvekili 
Fevzi Ancı 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

İzmir Milletvekili 
Mahmut Türkmenoğlu 

Üye 
Konya Milletvekili 
A. Oktay Güner 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

Mardin Milletvekili 
Nurettin Yılmaz 

Üye 
Siirt Milletvekili 
A. Kadir Kaya 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

Tokat Milletvekili 
Cevat Atılgan 

Üye 
Yozgat Miüotvefcili 
M. Güngör Erdinç 

Üye 
Zonguldak Milletvekili 

Kemal Anadol 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ'İN RAPOR HAKKINDAKİ KANAATİ 

Komisyonumuzda denetim, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları esas alınarak yapılmaktadır. 
Bu raporlar fonksiyonel bir denetim sonucu hazırlanmadığından, ilgili kuruluşun aklanması ya da aklanma
ması üzerinde vicdani bir kanaate varmak mümkün olmamıştır. 

Sosyal Devletin etkili araçlarından biri olan KİT'lerin ıslahı ekonomimiz için hayati bir önem taşımakta
dır. Cumhuriyet Senatosu Araştırma Raporunda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, bu ıslah gayretlerine Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yürütülen denetimden başlamakta faydalar vardır. 

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Öz : Sümerbank'ın 1976 yılı hesap neticesine 
itirazımız Hk. 

6 Aralık 1978 günü yapılan görüşmeler sonunda Sayın Kurulunuzca Sümerbank Genel Müdürlüğü ile 
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinin 1976 yılı hesabı, bilanço yılı zararı nedeniyle ibra edilmediği yük
sek malumlarınızdır. 

468 sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi hükmü gereğince, aşağıda açıklanan kanu
ni gerekçeler göz önünde bulundurulmak kayıt ve şa tıyla yukarıda adı geçen teşekkülün ve müessesenin 
1976 yılı bilanço ve netice hesaplarının tasvibine karar verilmesini talep ederiz. 

TBMM KİT Alt Komisyon raporunun 17 nci sayfasının başında, Sümerbank'ın 75 688 087,49 lira dönem 
zararı ile kapanan 1976 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı tasvibe sunulur, kaydını ihtiva etmesine mukabil, 
Karma Komisyonda bu yıla ait hesapların müzakeresi yapılırken, 1976 yılına ait hesapların ibra edilmemesi 
için verilen 14 imzalı önergede, Alt Komisyon Başkanı Sayın: M. Güngör Erdinç ile birlikte komisyonun bir 
kısım üyelerinin de imzaları bulunmaktadır. Bir taref-an Alt Komisyon olarak 1976 yılı hesaplarının ibrası 
hususu Karma Komisyona önerilirken, diğer taraftan ibra edilmeme istikametinde verilen önergeye katılmış 
olmaları, yapılan teklifin ve alınan karara iştirakin realite.dışı ve sadece politik bir temayülün belirtisi olarak 
açık bir tezadı göstermektedir. 

1976 yılı hesaplan ibra edilmeyen Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinin 1976 yık zararı 40 312 396,52 
lira olduğu Alt Komisyon raporunun 68 nci sayfasında yer almasına mukabil, aynı müessesenin 1975 yılına ait 
zarar miktarını gösteren ve Alt Komisyon raporunun bilançolarla ilgili 3 ncü sayfasında 50 474 329,89 lira 
olduğu ve 1976 yılına nazaran 10 milyon lira civarında zarar fazlası bulunan sözü geçen müessesenin 1975 
yılı hesaplarının ibra edildiği, 10 milyon lira daha az zararlı 1976 yılı hesaplarının ibra edilmediği görülmek
tedir. Aynı müessese hakkında Karma Komisyonca verilen kararın çelişkili durumu, kararın hangi maksat ve 
gaye üe alındığının bir delili olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bununla beraber, bu müessesenin zarar sebeplerim açıklamada fayda görmekteyiz. Sümerbank Alım ve Sa
tım Müessesesi ilk defa 1975 yılından başlayarak mevsim sonu indirimli satışlara geçmiştir. Bu indirimden 
doğan zararlar üretici müessese bilançolarına alınmayıp, Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinin bünyesin
de tutulmuştur. Bu yılda Sümerbank büyük bir atüırnla satış mağazası sayışım artırarak geri kalmış bölgelere 
de mağazalarım götürmüştür. Bu hizmetin masrafları da bu müessesenin bilançosuna menfi bir şekilde tesir 
etmiş, buna ilaveten üretici müessese üriMerinin maliyet fiyatlarında husule gelen artışa rağmen, Sümerbank 
hayat pahalılığım artırmamak gayesiyle mamul madde fiyatlarını sabit tutmak yolunu tercih etmiş, bu durum, 
fabrika ve mağaza satış fiyatları arasında meydana gelen zarar neticesini alım ve satım müessesesi bilançosu
na intikaline sebep olmuştur. *- . -

1976 yılı Sümerbank Genel Müdürlüğünün 75 milyon liralık zararı, esasında yıllar yılı ve kuruluşu itiba
riyle bugün de zarar etmekte olan müesseselerin Alt Komisyon raporunun 65 nci sayfasında yer alan 
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317 579 470,— lira tutarındaki karşılıklar hesabının neticesi olarak müesseseler zararlarından Genel Müdür
lüğe intikal etmiş bir zarar hissesinden ibarettir. Müesseselerin 1976 yılı zarar etme sebepleri arasında, kayda 
şayan olan husus kıdem tazminatlarıdır. 

1975 sonunda kı'dem tazminatına esas olan gün sayısının 15 günden 30 güne çıkarılacağı haberi üzerine, 
emeklilik süresi gelmiş pek çok işçinin bü yasa değişikliğimi beklemelerine sebep olmuştur. Böylece 1976 yılı
na hem emekli olan işçi sayısına büyük bir artışla, hem de kıdem tazminatına esas olan gün sayısındaki artışla 
girilmiştir. Neticede, 1975 yılında Sümerbank'a bağlı rnüesiseselerde toplam 1 654 işçi emekliye ayrılmış olup 
bunlara 98,6 milyon lira emekli kıdem tazminatı ödenmiş iken', bu rakam 1976 yılına 3 785 işçiye yükselmiş 
ve 351 milyon lira kıdem tazminatı ödenmesine sebep olmuştur. 

Bu rakamlar da gösteriyor ki, emekliye ayrılmalarda kıdem tazminatının c/c 100 oranında artış, isteğe bağlı 
emekliliklerin çoğalmasına neden olrriuştur. Emekliye ayrılan bu işçilerin bir tanesinin dahi tş Mahkemesine 
müracaatla emekliliklerinin iptaline ait her hangi bir talepte bulunmamış olmaları da o yılda işçi kıyımı ya
pıldığı iddiasının mesnetsizliğini gösterecek bir vakıadır. - • 

Yazımız ekinde sunulan. SümerbanJk 1976 Kâr /Zarar tablosuna nazaran, 1976 yılında Sümerbank'a bağlı 
müesseseler, banka şubeleri ve Genel Müdürlük toplam kâr yekûnu 471. milyon lira olup, aynı yıla ait zarar 
yekûnu ise 316 milyon liradır. Bu neticeye göre, Sümerbank 1976 yılı sonunda 154 milyon lira kârlı durumda
dır. 

Ancak, aynı yıl içinde bu kârdan 140 milyon lira Kurumlar Vergisi, 12 milyon Ura Mali Denge Vergisi, 
56 milyon lira devir alman şirketlerin zararları ile 21 milyon lira, ayrılan kanuni karşılıklar çiktrktan sonra, 
teşekkülün safi kârı 241 milyon liraya inmektedir. Bu suretle dönem zararı ile kâr arasında 75 milyon liralık 
fark zararı göstermektedir ki, bu netice normal sayılmak gerekir. Çünkü, kıdem tazminatı beklenenin çok 
üstünde gerçekleşmiş olup, bilançoyu menfi yönde etkilemiştir. Müesseselerin 316 milyon lira zarar etmelerin
de en büyük etken kıdem tazminatlarıdır. 

Öte yandan 1975 yılının pamuk ipliği sanayiinde büyük bir kriz yılı olduğu bilinmektedir. Bu kriz sonucu 
iplik üreten fabrikalar büyük miktarda zarar etmişlerdir. Sümerbarik'ın iplik üreten Karaman, Adıyaman ve 
Nevşehir A. Ş. fabrikaları, Sümerbank'ın iştiraki olduklarından, bu fabrikaların 1975 yılında tahakkuk eden 
zararları kanun gereği olarak Sümerbank'ın 1976 yılı bilançosuna intikal etmiştir. 

Sözü geçen 3 fabrikanın iplik krizinden doğan 98 milyonluk zararı da göz önüne alınınca, 1976 yılının 
Sümerbank için bir zarar yılı olarak görünmesindeki sebepler kendiliğinden belirmektedir. 

Diğer taraftan 1976 yılı kâr ve zarar tablosunda görüleceği üzere sözü geçen yıl sonunda Sümerbank'a 
bağlı 14 müessese zararlı durumdadır. Bunlardan kayda değer olarak Adana, Pamuklu Müessesesi 40, Malat
ya 57, Bakırköy 17, Ereğli 25, Gemlik Suni îpek Müessesesi 55, Alım ve Satım Müessesesi ise 40 milyon 
lira zarar etmiş bulunmaktadır. 

Sayın Karma Komisyonunun, zarar yekûnu 316 milyon olan 14 müesseseden sadece Alım ve Satım Mües
sesesinin ve netice olarak da Sümerbank Genel Müdürlüğünü ibra etmemiş olması, alınan kararın sübjektif 
ölçülere dayandığını göstermekte'dir. 

Yukarda arz ve izah olunan ve Sümerbank muhasebe kayıtlarına dayanan gerekçelerle, Sümerbank Genel 
Müdürlüğü ile ona bağlı Alım ve Satım Müessesesi 1976 yılı hesaplarının ibrasını takdir ve tasviplerinize arz 
ederiz. 

Elazığ Senatörü Gümüşhane Senatörü Konya Senatörü 
Cahit Dalokay Ömer Naci Bozkurt Muzaffer Demirtaş 

Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

Konya Senatörü 
Osman Nuri Canpolat 

Afyonkarahisar Senatörü Afyonkarahisar Senatörü 
Ahmet Karayiğit Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Mardin Senatörü 
Sait Mehmetoğlu 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

Balıkesir Senatörü 
Sttkı Yırcalı 

Balıkesir Milletvekili 
Cemalettin İnkaya 
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1979 YILI KÂR T 

Müessese adı 

Kayseri Pamuklu 
Kahramanmaraş Pam, 
Adana Pamuklu 
Malatya Pamuklu 
Erzincan Pamuklu 
îzmir Basma 
Denizli Pamuklu 
Nazilli Basma 
Bakırköy Pamuklu 
Ereğli Pamuklu 

Eskişehir Basma 
Adana Çırçır 
Taşköprü Kendir 

Pamuklu yekûnu 

Merinos Yünlü 
Defterdar Yünlü 
Hereke Yünlü 
Diyarbakır Halı 

Halıcılık 

Yünlü yekûnu 

Beykoz Deri 
Gemlik Suni İpek 
Bolu Suna Tahta 
Ordu Soya 

Kimya yekûnu 

Sivas Çimento 
Filyos Ateş Tuğla 
Yıldız Çini 
Konya Krom 

Yarımca Seramik 
Bozüyük Seramik 

Toprak yekûnu 

Dönem zararı 

17 851 995,64 
— 

40 732006,61 
57 041 665,11 

— 
— 

6 189 667,32 
4 945 686,76 

17 023 832,47 
25 469 002,23 

— 
— 

9 877 984,63 

179 131 840,77 

— 
— 
— 

8 194 396,36 

2 732 855,86 

10927 252,22 

— 
55 473 548,68 

— 
14 413 494,47 

69 892 043,15 

16 089 592,54 
— 

581 375,42 
— 
_ 

— 

16 670967,96 

Dönem kârı 

— 
24 221 706,34 

— 
— 

523 717,18 
42 316 827,99 

— 
— 
— 
— 

42 716 269,70 
36 543,02 

— 

109 815064,23 

80 374098,58 
4 563 045,90 

45 311 214,02 
— 
— 

130 248 358,50 

55 423 857,65 
— 

38 554 037,45 
— 

93 977 895,10 

— 
12059 475,92 

— 
45 936 076,67 

27 560946,15 
12 459550,44 

98 016 049,18 

Kurumlar 
veresi 

—. 
8 481 704 

— 
— 

58S417 
13 756060 

—" 
— 
— 
— 

15 4S6 572 
26 859 

— 

38 339 612 

29 006 947 

2 153 789 
15 934 845 

— 
— 

47 095 581 

19 830 986 
— 

13 469 280 
— 

33 300 266 

, 
— 
— 

16 457 057 
716 362 

4 426 288 

21 599 707 

Mali denge 
vcugisi 

727003 
— 
— 

50436 
1179090 

— 
— 
— 
— 

1 327 420 
2 302 

— 

3 2S6 251 

2 486 310 
184 610 

1 365 843,90 
— 

— 

4 036 763,90 

1 699 799 
— 

1 154 510 
— 

2 854 309 

— 
— 

1 410 604 

61 402 
379 396 

* 1 851 402 

Kanuni yü
kümlülük payı 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

5000 
İ 343 

— 

6 343 

— 

— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

33 063,42 

5000 
5 000ı 

43 063,42 
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EVZÜ TABLOSU 
Devralınan şirketle

rin şirket devre-
dönem kârı ların mahsubu ni ihtiyatlar Teşekkül safi 

Safi lerine ait zarar- Ayrılan kanu- dönem kârı Dönem zararı Netice 

— — — — 17 851995,64 — 17 851995,64 
15 01.2 999,34 — 2 422170,63 12 590 828,71 — 12 590 828,71 

— — — — 40 732 006,61! — 40 732 006,61 
— — — — 57 041665,11: — 57 041665,11 

115 135 82 — — 115 135,82 — — 115 135,82 

27 381.677,99 — — 27 381677,99 — 27 381677,99 
— — — — 6189 667,32 — 6189 667,32 
— — — — 4 945686,76 — 4 945 686,76 
— — — — 17 023 832,47 — 17023 832,47 
— — — — 25 469 002,23 — 25 469 002,23 

25 897 277,70 — 4 271 626,97 21625 650,73 — 21 625 650,73 
6 039,02 — 3 654,30 2 384,72 — 2 384,72 

— — — — 9 877 984,63 — 9 877 984,63 

68 182858,23 — 6697 451,90 61485 406,33 179 131840,77 —117 646 434,44 

48 880 841,58 — — 48 880 841,58 — 48 880 841,58 
2 224 646,90 — — 2 224 646,90 — 2 224 646,90 

28 010 525,12 — 4 531121,40 23 479 403,72 — 23 479 403,72 
— — — — 8 194 396,36 — 8 194 396,36 
— — — — 2 732 855,86 — 2 732 855,86 

79 116 013,60 — 4 531121,40 74 584 892,20 10 927 252,22 63 657 639,98 

33 893 072,65 29 344 721,34 4 548 351,31 — — — 
— — — — 55 478 548,68 — 55 478 548,68 

23 930 247,45 — — 23 930 247,45 — 23 930 247,45 
— — — — 14 413 494,47 — 14 413 494,47 

57 823 320,10 29 344 721,34 4 548 351,31 23 930 247,45 69 892 043,15 — 45 961 795,70 

— — — — 16 089 592,54 — 16 089 592,54 
12 059 475,92 — — 12 059 475,92 — 12 059 475,92 

— — — — 581.375,42 — 581 375,42 
28 035 352,25 — 4 593 607,67 23 441744,58 — 23 441744,58 
26 778 182,15 26 778 182,15 — — — — 

7 648 866,44 — 1245 955,04 6 402 911,40 — 6402 911,40 

74 521 876,76 26 778 182,15 5 839 562,71 41 904 131,90 16 670 967,96 25 233 163,94 
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Kurumlar Mali denge Kanuni yü-
Müessese adı Dönem zararı Dönem kân vergisi vergisi kümlülük payı 

Alım ve Satım 40 312 396,52 

Müesseseler toplamı 316 934 500,62 432 057 367,01 140 335166 12028 725,90 49 406,42 
Banka şubeleri — 36 925 467,26 — — — 
Genel Müdürlük — 2 416 267,99 — — — 

Konsolide Toplamı 316 934 500,62 471399102,26 140 335166 12 028 725,90 49 406,42 

Dönem kârı 154464 601,64 
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Safi 
dönem kârı 

Devralınan şirketle
rin şirket devre-
ların mahsubu 
lerine aüit zarar-

ni ihtiyatlar Teşekkül safi 
Ayrılan kanu- dönem kârı Dönem zararı Netice 

— 

279 644068,69 
36 925 467,26 
2416 267,99 

318 985 803,94 

— 

56122 903,49 

56122 903,49 

— 

21 616 487,32 

21 616 487,32 

— 

201 904 677,88 
36925 467,26 
2416 267,99 

241246 413,13 

40 312 396,52 

316 934 500,62 

316 934 500,62 

— 40 3-12 396,52 

— 115029 822,74 
36 925 467,26 
2 416 267,99 

— 75 688 087,49 

Kayıtlarımıza Uygundur. 

Genel Muhasebe Müdürü 
Tuğrul Orcâ 

Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı 
Güngör Tamtunalı 
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Millet Meclisi 
Milli Selamet Partisi Grubu Ankara, 28.6.1979 

Başkanlığı 
Sayı: 156 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Başkanlığına 
468 sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi gereğince TBMM Kamu İktisadi Teşeb

büsleri Karma Komisyonumda 6 . 12 . 1978 günkü toplantısında Sümerbank Genel Müdürlüğü ile Sümerbank 
Alım ve Satım Müessesesinin 1976 yılı hesabı, zararla kapatıldığı için ibra edilmemiştir. 

Kanaatimizce karar politik ve hissi sebeplere istinaden alınmış, makul hiçbir sebep bulunulamadığı için de, 
ibra edilmemiş, sebep olarak 1976 yılı zararları gösterilmiştir. Eğer bu gerekçe doğru olmuş olsa idi, zarar eden 
bütün KİT'lerin de müteakip toplantılarda ibra edilmemeleri icabederdi. Halbuki durum böyle olmamıştır. 
Zarar eden Etibank, TKİ, Petrol Ofisi, Emekli Sandığı, Çay Kurumu, gibi kurumlar zarar etmelerine rağmen 
ibra edilmişlerdir. Aslında bilançolar tetkik edildiğinde Sümerbank'ın zararının zahiri olduğu, uygulanan he« 
sap tekniği sebebi ile zarar gözüktüğü anlaşılmaktadır. 

1. Sümerbank'a bağlı müesseselerin kâr ve zararları ayrı ayrı hesaplanıp vergilendirildiğinden Genel 
Müdürlük kadrosu ile bütçesinde zarar gözükmektedir. 1976 yihnda 14 müessesenin kârları toplamı 471 mil
yon TL. olup, 15 müessesenin zarar yekûnu ise 317 milyon TL. dır ki, buna göre 1976 yılında 154 milyon 
TL. bürüt kâr sağlanmıştır. Ancak kâr eden müesseselerden 140 miyon TL. Kurumlar Vergisi, 12 milyon 
TL. Mali Denge Vergisi, 56 milyon TL. devir alman şirketlerin zararları ve 21 milyon TL. kanuni ihtiyatlar 
çıktıktan sonra kâr yekûnu 241 milyon TL:ya inmekte, böylece dönem sonunda 75 milyon TL. konsolide büt
çe zararı olarak gözükmektedir. Zarar iddiasının böylece tamamen izafi ve hesap tarzı ile alakalı şekli bir 
görüntüden ibaret olduğu aşikârdır. 

2. 1975 yılı sonunda kıdem tazminatına esas olan gün sayısı 15 günden 30 güne çıkarılınca, pek çok işçi 
emekliliklerini geciktirmişlerdir. 1975 yılında Sümerbank'a bağlı müesseselerden 1 654 işçi emekliye ayrıl
mış olup bunlara 98,6 milyon TL. kıdem tazminatı ödenmişken, bu rakamlar 1976 yılında 3 785 işçi ve 351 
milyon TL. ya yükselmiştir. Esasen bu husus giderek bütün işletmeler için mühim bir mesele haline gelmekte
dir. Artan ücretler neticesinde ileriki yıllarda hiçbir müessese kıdem tazminatını karşılayamayacaktır. 

Dolayısıyla bu husus Sümerbank'ı da 1976 yılında menfi olarak etkilemiştir. 
3. Zarar eden müessese ve iştiraklerin içinde pamuk ipliği müesseseleri bulunmakta olup, bunlardan Adı

yaman, Karaman ve Nevşehir A. Ş. leri toplam 198 milyon TL. zarar etmişlerdir. Bilindiği gibi 1976 yılı 
tekstil sektörü için kriz yılı olmuş, birçok müessese İflâs durumuna gelmiştir. 

4. Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinin zarar durumu ise tamamen izafidir. 

a) Bu müessese işletmeci olmayıp alım ve satım hizmetlerini tek elden organize etmek için kurulmuş
tur. Genel Müdürlükçe, imalat girdilerinde meydana gelen artışlar satış fiyatlarına intikal ettirilmemiştir. 

b) 1976 yılında yapılan bir hamle ile satış mağazaları adedi artırılarak, bilhassa geri kalmış bölgelerde 
mağazalar açılmış, bu masraflar da 1976 yılında zarara sebep olmuştur. Aslında Sümerbank 1974 - 1977 yıl
larında en canlı ve faydalı yıllarını yaşamıştır. Tekstil sanayiinde yurt içinde ve dışında kriz olmasına rağ
men müesseseler kârlılıklarını muhafaza etmişler, zararlar asgariye indirilmiştir. Takip edilen personel politi
kası ile Danıştaya dahi hiç müracaat vaki olmamış, işçilere toplu sözleşmelerle kârdan hisse verilmiş, verimli
lik artırılmış ve yaygın bir yatırım hamlesine girişilmiştir. Yatırımların tamamlanmasında rekorlar kırılmıştır. 
Mesela 400 miyon TL. lık Maraş Tekstil Fabrikasın tevsii 11 ayda tamamlanmıştır. Takip edilen istihdam 
politikası ile hizmetlerin yaygınlaştırılmasına rağmen işçi ve memur adedi asgari seviyede tutulmuş, girdi fi
yatları artmasına, toplu sözleşmelerde işçiye 2,5 misli daha fazla ücret ödenmesine rağmen mamul fiyatları 
sabit tutulabilmiştir. 

Bütün bu hakikatler göz önüne alındığında bu dönemin Sümerbank yöneticilerini ancak tebrik etmek 
icabeder. 
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Yukarıda zikredilen hususlar göz önüne alınarak, Sümerbank teşekkül merkezi ile Sümerbank Alım ve 
Satım Müessesesinin 1976 yılına ait bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının 468 sayılı Kanunun 2102 sayılı 
Kanunla değişik 3 ncü maddesine göre Karma Komisyonca işleme tabi tutulmasını ve netice olarak adı ge
çen müessesenin ibra edilmesini arz ve rica ederiz. 

Milli Selâmet Partisi Grup Başkanvekilleri 
İstanbul Milletvekili Adana Milletvekili Ankara Milletvekili 

Süleyman Arif Emre Hasan Aksay Oğuzhan Asütürk 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun Görüşü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu 
Karar tarihi: 12.2.1980 

Karar No. : 7 

19 , 2 . 1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kamu îktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi hakkında 468 sayılı Kanun 
•gereğince Karma Komisyonumuzca denetlenen Sümerbank Genel Müdürlüğü ile Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesinin kabul ve ibra edilmeyen 1976 yılma ilişkin bilanço ve netice hesaplarına: 

İbra edilmeme nedeni olarak ileri sürülen hususun politik ve hissi nedenlere dayandığı, zararın zahiri oldu
ğu, uygulanan hesap tekniği sebebi ile zarar gözüktüğü, zararın oluşmasında ödenen kıdem tazminatlarının 
etkisinin bulunduğu, toplu iş sözleşmeleri ile maliyet artışlarının getirdiği yüklerin hayat pahalılığını artırma
mak gayesiyle satış fiyatlarına yansıtılmamış olmasının zararın oluşmasında etken olduğu, 

Belirtilerek yapılan ^tiraz Karma Komisyonumuzca görüşülmüş, itiraz benimsenmiştir. 

468 sayılı Kanunun 2102 sayılı 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
C S Zonguldak Üyesi 

Muhalifim. 
Mehmet Ali Pestilci 

Kâtip 
Ankara Milletvekili 

Karşı oy görüşüm saklıdır. 
Selâhattin Öcal 

Üye 
Adıyaman Milletvekili 
Abdurrahman Unsal 

Üye 
Balıkesir Milletvekili 

Cemalettin Inkaya 

Üye 
îçel Milletvekili 

Fevzi Arıcı 

Kanunla değişik 3 ncü maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek 

Başkanvekili 
Erzincan Milletvekili 

Muhalifim. 
Nurettin Karsu 

• Ü y e 
Bursa C S Üyesi 

Söz hakkım saklıdır. 
Sebip Karmullaoğlu 

Üye 
Ankara Milletvekili 

Karşı oy görüşüm saklı. 
Erol Saraçoğlu 

Üye 
Bursa Milletvekili 

Özer Yılmaz 

Üye. 
Konya Milletvekili 

Karşı oy görüşüm saklı, 
M. Yücel Akıncı 

Sözcü 
Balıkesir C S Üyesi 

Muhalifim. 
Nejat Sarlıcalı 

Üye 
Tabii Üye 

Mehmet Özgüneş 

Üye 
Artvin Milletvekili 

Mustafa Rona 

Üye 
Denizli Milletvekili 

Karşıyım. 
Adnan Keskin 

Üye 
Konya Milletvekili 

A. Oktay Güner 
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Üye Üye Üye 
Kütahya Milletvekili Manisa Milletvekili Niğde Milletvekili 

A. Mahir A blum Süleyman Çağlar Muhalifim. 
Burhan Ecemiş 

Üye Üye 
Rize Milletvekili Sivas Milletvekili 

İzzet Akçal Enver Akova 
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