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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

28 Temmuz 1981 Sah 

Üç oturum yapılan bu birleşimde 

Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı (1/157) (S. Sa
yısı : 217), 

Hazineye Ait Bir Taşınmaz Malın Satışına İzin Ve
rilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/192) (S. Sayısı : 
228), 

Romen Indepentante Tankerinin Deniz Kuvvet
leri Komutanlığı Tarafından Çıkartabilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi (2/56) (S. Sayısı : 231), 

2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/57) (S. 
Sayısı : 236) ve 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi 
Kuruluşu Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine dair Kanun Tasarısı (1/202) (S. Sayı
sı : 238) kabul edildi. 

Denizcilik Yüksekokulu Kanun Teklifinin (2/61) 
(S. Sayısı : 240) 9 ncu maddesiyle geçici 1, 3 ve 5 nci 
maddeleri Komisyona geri verilerek, yürürlük mad
delerine kadar olan diğer maddeleri kabul olundu. 

1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı da 
(1/188) (S. Sayısı : 233) kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 18.45* 
te son verildi, 

BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma Saati : 09.45 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkam, GeneHkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MUli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Efendim, Milli Güvenlik Konseyinin 66 nci Birleşimini açıyorum. 

İL — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

/. — TC Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görev
leri İçtüzüğünün 16 nci maddesi uyarınca görevlen
dirilen Bütçe - Plan Komisyonunun; .12.5.1964 ta
rih ve 468 sayılı, 24.8.1977 tarih ve 2102 sayılı ka
nunların kapsamına giren Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin 1967 - 1979 döneminde kendi raporlarında 
belirtilen yıllara ait denetim raporları. (3/99) (Sayı : 
1 - 78) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 12.5.1964 tarih 
ve 468 sayılı, 24.8.1977 tarih ve 2102 sayılı kanun
ların kapsamına giren Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
1967 ila 1979 döneminde kendi raporlarında belirti
len yıllara ait Bütçe - Plan Komisyonu denetim ra-
porlarınih görüşülmesine başlayacağız. 

Bu raporlar bir ciltte toplanarak 1 ila 78 sayı ile 
daha önce Sayın Üyelere dağıtılmıştı. 

Sayın Başbakan, Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle 
ilgili Hükümet Üyeleri ve ilgili temsilciler ve Komis
yon üyeleri yerlerini almışlardır. 

Raporların görüşülmesine geçmeden evvel bir hu
susta onayınızı alacağım. 

Malum olduğu üzere raporlar çok uzundur. Bun
ların tamamının okunması oldukça fazla bir zamana 
ihtiyaç gösterecektir. Bu nedenle, Konsey uygun gör
düğü takdirde, raporların sadece «Sonuç» kısımlarını 
okutup görüşme açacağım. Bu hususu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

— 193 — 
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Ayrıca bir hususu da bilgilerinize sunacağım : İl
gili kanunlara göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinden 
teşekkül şeklinde kurulmuş bulunanların bilanço ve 
netice hesapları tasvibe sunulacaktır. Anonim şirket 
statüsünde olanların bilanço ve netice hesapları ise, 
kendi genel kurullarında görüşülerek ibra edildiği için 
bu kuruluşların faaliyet sonuçları hakkında oylama 
yapılmayıp, sadece Genel Görüşme yoluyla bilgi edi
nilecektir. 

Şimdi raporların tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Evvela, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin faaliyetleri 
ve inceleme sonuçlarıyla ilgili olarak Bütçe - Plan 
Komisyonu Başkanı Sayın Küçükahmet'e söz veri
yorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tümüne kısaca KİT dediğimiz ve gerçekte çok 
değişik statülere bağlı devlet kuruluşlarından beklen
tilerimizi şu şekilde özetlemek mümkündür : 

1. Kendilerine verilen görevi eksiksiz ve etkin bir 
biçimde yerine getirebilecek bir şekilde ve özerk ku
ruluşlar olarak teşkilatlanmalıdırlar. 

2. Modern işletmecilik prensiplerine göre en ucuz 
ve en kaliteli şekilde mal ve hizmet üreterek toplu
ma sunmalıdırlar. 

3. Ulusal ekonomiye yararlı olmalıdırlar. 
4. Fiyat istikrarını korumalıdırlar. 
5. Karma ekonominin kurallarına ve ekonomik 

gereklere uygun olarak faaliyet göstermelidirler. 
6. Sermaye birikimine yardımcı olarak daha faz

la yatırım kaynağı yaratmalıdırlar. 
7. Dengeli kalkınmaya yardımcı olmalıdırlar. 
8. Kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmalı

dırlar. 
Bu amaçların gerçekleşmesi için, zatıâlilerinizin 

Devlet Başkanlığı Denetim Kurulu Üyelerini kabul 
buyurduğunuzda ifade etmiş olduğunuz gibi, tam bir 
denetime tabi tutulmalıdırlar. 

KtTlerin Parlamento denetimleri 468 sayılı Ka
nun gereğince yürütülmektedir ve bu görev Milli Gü
venlik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 16 ncr 
maddesine uygun olarak Bütçe - Plan Komisyonuna 
verilmiştir, 

Komisyonumuzda sürdürülen denetimlerin daya
nağını, kanuna da uygun olarak, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun her kuruluş için büyük 
bir titizlik, vukuf, ciddiyet, adalet ye görev - sever-

likle ayrı ayrı düzenlemiş olduğu raporlar teşkil et
miştir .j 

Komisyon çalışmaları; KİT sorumluları, KİT'le
rin bağlı bulundukları bakaıüıkların müsteşarlarıyla 
diğer görevlileri Devlet Planlaıma Teşkilatı ve Ma
liye Bakanlığı temsilcileriyle Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Başkam ve üyelerinin iştirakiyle 
yürütülmüştür. 

Kuruluşların 1979 yılı dahil daha eski yıllar de
netimleri tamamlanmıştır. KİT'lerin 1980 yılı bilan-
çolarıyla netice hesaplarını kapsaması gereken rapor
lar, 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, 
Kasım 1981 ayı sonunda Yasama Organına intikal 
edeceğine göre, şu anda denetimi yapılmamış kuru
luş kalmamaktadır. 

Komisyon, 194 kuruluşa ait 542 raporu tek tek 
incelemiş, ilgilileri dinlemiş, değerlendirmiş ve so
nuçlarını detaylı ve özet raporlar halinde emir ve 
tensiplerinize sunmuştur. 

174 kuruluştan 53 kuruluş anonim ortaklık, 5 ku
ruluş limiited ortaklık olduklarından, 2 kuruluş da 
özet kanunlarındaki hükümler nedeniyle kendi genel 
kurullarında ibra edildiklerinden, toplam 60 kurulu
şa ait 185 dosya bir Genel Görüşme biçiminde bil
gilerinize sunulacaktır. 

Şüphesiz bu kuruluşlarla ilgili emir ve direktifle
riniz tüm diğer kuruluşlar gibi dikkatle not edilecek 
ve emirlerinizin gereği yerine getirilecektir. 

Yüksek Konsey, geri kalan 114 kuruluşun faali
yet sonuçlarına göre yöneticilerinin ibrasına veya 
ademi ibrasına karar verecektir. İbra edilmeyen KİT 
sorumluları hakkında genel hükümlere göre kovuş
turma ve gerekli diğer yasal işlemler yapılacaktır. 

Komisyonumuz, huzurlarınıza ibrası gereken 114 
kuruluşa ait -357 dosyadan 80 kuruluşa ait 269 dos
yanın ibrasını, 29 kuruluşa ait 74 dosyanın açılmış 
ve açılacak tahkikat sonuçları saklı kalmak üzere 
şartlı ibrasını, 4 Ikuruluşa ait 10 dosyanın ibra edil
memesini ve Etilbank'm 1973, 1974, 1975 ve 1976 yıl
larında HEMA Şirketine vermiş olduğu kredilerin 
usulsüz olduğu iddiasıyla ilgililer hakkında kanuni 
işlem yapıldığından, bu yıllarla ilgili kararlarınızın 
açılmış olan davalar sonuçlanıncaya kadar ertelen
mesini öngören tekliflerle gelmiştir. 

174 kuruluştan 6 tanesi Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunun denetimine tabi olmadıklarından 
bunların raporları da doğrudan Yasama Organına 
sunulmuştur. Bunlar, Sosyal Sigortalar Kurumu, İl
ler Bankası, Su İnşaat Makine Elektrik Limited Şdr-
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keti, Elektrik İsleri Etüt idaresi, Maden Tetkik ve } 
Arama Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi
dir. 

Üç kuruluşun denetimi Başbakanlık Yüksek De- I 
netleme Kurulunda sonuçlanmakta ve bunlar Yasa- I 
ma Organına antika! etmemektedir, Burular, Vakıflar 
Bankası, Ektai Tüıtünİeri Satış Piyasaları Devlet 
Nam ve Hasabma Denetleme tşleri ve Özel İskân 
Fonuıdur, I 

Altı kuruluş, Başbakandık Denetleme Kurulu de
netimine tabi bulunmadıkları gibi, Yasama Organı- I 
nın da denetimine tabi değildirler. Bunlar SAN'h I 
kuruluşlar olup, TÜMOSAN, TAKSAN, TEMSAN, 
GERKONSAN, TESTAŞ ve Aksaray Motor Sana
yii Ticaret Anonim Şirketleridir. 

Denetime tabi tutulan 1967 - 1976 yıllarına ait 
42 dosyadan 20'si, 1977 yılına ait 153 dosyadan 77' 
si, 1978 yılına ait 146 dosyadan 70'i ve 1970 yılına 
ait 155 dosyadan 67'si bilançolarını zararla kapat
mışlardır, I 

Sayı olarak zarar eden KİT'lerin oranı ;% 47,2' I 
dir. Yani bu yıllarda iki KİT'ten biri kâr etmiş, biri 
de zarar etmiştir. I 

12 Eylül 1980 tarihinden itibaren KİT'lerin ka
derinde oldukça önemli değişiklikler olmuştur : I 

1980 yılında zarar eden KİT'lerin oranı \% 31'e I 
düşmüştür. Buna göre üç KİT'ten biri zarar etmiş, I 
ikisi kâr etmiştir. 1981 yılının daha da iyi bir sonuç- I 
la kapanacağı sanılmaktadır. I 

Konsolide bilançoları itibariyle KİT'ler, 1977 yi- I 
l'inda 12,5 milyar lira zarar, 1978 yılında 9,2 milyar I 
îliira zarar, 1979 yılında 14,1 milyar lira kâr etmişler- I 
dir. 1980 yılı kesin hesapları tamamlanmamış olknak- I 
la beraiber, KİT'lerin kârlarının 70 milyar lirayı ge-
çeceği sanılımaktadır. I 

Memleketimizin 12 Eylül 1980 tarihinden evvelki 
durumu hatırlanırsa, tümüyle anarşiye teslim edilmiş I 
ve hatta anarşinin yuvası haline gelmiş olan KİT'le- I 
rin bu dönemlerini yaptıkları kârlarla değerlendir- I 
mekte isabet yoktur. Bununla beraber 1975 - 1979 I 
döneminde de KlTler özel sektöre oranla daha ba- I 
şanlı olmuşlardır. I 

1975 yılında tarım sektörü hariç, KİT'lerin gay
ri safi milli hâsıla içindeki payları % 12,8 iken, bu 
rakam 5 yıllık dönem sonunda % 15,9'a kadar yük
selmiştir. I 

KİT'lerin geneldeki sorunlarına ve bunların gide- I 
rilmesi çarelerine raporlarımızda yeterince yer veril
miştir. I 

önemli gördüğümüz bir iki sorunu huzurlarınız
da tekrar dile getirmekte yarar görmekteyiz. 

İstihdam ve ücret sorunu : 
1975 yılında KİT'lerde 193 834 memur ve 283 938 

işçi olmak üzere, toplam 481 772 kişi istihdam edil
miştir. 

1979 yılında 229 902 memur ve 351 274'ü işçi ol
mak üzere 581 176 kişi istihdam edildiğine göre, ay-
rılanlaruı yerine alınanlar hariç, memur sayısında 
32 bin küsur, işçi sayısında da 67 bin küsur kişilik 
bir artış yapılmıştır. 

Bu dönemde işe başlayanların büyük bir kısmı
nın üretim artışlarında en küçük 'bir çabaları ve kat
kıları olmadığı bilinmektedir. Bunlara ödenen üc
ret, bir nevi işsizlik sigortası sayılmalıdır. Bu ba
kımdan Türkiye, belki de dünyada en yüksek işsizlik 
sigortasını ödeyen memleket olmaktadır. 

1979 yılında memurların aylık ortalama^ ücretle
ri 17 731 lira, işçilerin ücretleri ise bunun 1,5 katı 
olmak üzere 26 357 liradır. 

1975 yılına kadar ortalama memur ücreti işçi üc
retinden fazla olduğu halde, bu tarihten itibaren den
ge süratle işçiler lehine bozulmuştur, 

Üst kademe yöneticilerinin ve bir kısım teknik 
personelin memur statüsünde oldukları' düşünülürse, 
terslik daha da belirgin olmaktadır. 

Yıllarca toplu sözleşmelerin dejenere oktuğundan 
yakınan devlet, gerçekte bu aksaklığın en büyük so
rumlusu olmuştur bu yıllarda. 

Diğer taraftan, personel giderleri de süratle arta
rak KİT'lerin taşıyamayacakları bir düzeye yüksel
miştir. 1975 yılında toplam 27,4 milyar lira olan per
sonel giderleri 1979 yılında 5,8 katı arıtarak 160 mil
yar liraya yükselmiştir. Artış memurlarda 4,2 katı, 
işçilerde ise 7 katı olmuştur. 

İştirakler sorunu : 

Bugün için KİT'ler 200'ün üzerinde iştirake or
tak olmuşlardır. Özel sektörle birlikte kurulan bu or
taklıklarda ortalama KİT payı % 35 civarındadır. 
KİT'lerin bu iştiraklere ödedikleri sermayeye sağla-
dıkları kâr oranı bir türlü % 8 veya \% 9'u aşama-
maktadır. KİT'lerden devamlı şikâyetçi plan özel 
sektör her ne hikmetse KİT'lerle ortaklık kurmaya 
pek hevesli görülmektedir. Kârın az olduğu üretim 
şirketlerinde KİT'lerin payı, kârın çok oMüğsu satış 
şirketlerinde ise özeli sektör payı ağır basmaktadır., 
KİT ve özel sektör karışımı ortaklıklar tesisinde 45 
milyon vatandaşın parasını kullanan devletin en azın
dan özel sektör kadar hak sahibi olması ve onun ka-
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dar gözü açık davranması gereklidir. KİT'lerin reor
ganizasyon çalışmalarında, bu konu da önemle ele 
alınmalıdır. 

Üretim sorunu : 
KİT'lerde üretimi sınırlayan darboğazları özel 

sektörden ayrı düşünmek mümkün değildir. Ancak 
yer seçiminde politik nedenlere dayanan isabetsizlik
ler, özel sektöre oranla çok daha büyük boyutlara 
varan işletmecilik hataları, finansman ihtiyaçlarının 
zamanında ve yeterince karşılanmaması gibi husus
lar ayrıca zikredilebilir. 

Mali sorunlar : 
KİT'lerin varlıklarının muhasebe değerleri ger

çek değerlerinin çok altında kaldığından, bunların 
tam bir mali değerlendirmesini yapmak maalesef 
mümkün değildir. Bu bakımdan, her ne kadar mem
leketimizde ve dünyada löhinde bulunanlardan çok 
aleyhinde bulunanlar varsa da, yeniden değerlendir
me konusu şimdilik sadece KİT'ler için ciddi ve il
mi bir şekilde ele alınmalı, uygulama olasalığı olup 
olmadığı kesin bir sonuca bağlanmalıdır. 1965 yılın
da İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilatının katkı
ları ile yürütülen çalışmalar yeniden gündeme geti-
rilmelidlir. 

Görev zaran sorunu : 

Ticari maksatlarla kurulmuş hiçbir işletmenin ka
deri devamlı zarar etmek olamaz. Hiçbir KİT de 
zarar etmek için kurulmamıştır. Ancak, sosyal ve 
ekonomik nedenlerle bazı KİT mal ve hizmetlerini 
maliyetin altında bir fiyatla vatandaşların yararına 
sunmak, kaçınılmaz bir hükümet politikası olabilir 
ve olmalıdır. Bu durumda, görev zararı olarak Hazi
neden KİTHere maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasın
daki fark ödenmektedir. Devamla gelişen ekonomik 
ortamda kâr ve zarar etmeyen işletmeler zamanla 
tasfiye edilmeye mahkûmdur. Bu nedenle görev za
rarlarının belli bir kâr payını da içermesinde kesin 
zorunluluk vardır. 

Yasal sorunlar : 

KİT'lerin bünyelerini oluşturan en önemli mev
zuat 440 sayılı Kanundur. Bu kanun günün koşulla
rına göre yeniden düzenlenımeli ve 15 - 16 yıldan be
ri bir türlü uygulamaya konulmayan maddelerine iş
lerlik kazândınlmaiıdır. Diğer yasal düzenlemelerin 
de buna paralel olarak yürütülmesinde yarar vardır. 

Yönetim sorunları : 
Yönetimde istikrar, bir kuruluşun başarısının bi

ricik şartı değilse bile, kuşkusuz birinci şartıdır. Geç- I 
miş yıllarda KİT'lerin üst kademe yöneticilerinin se- | 
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çiminde bunların idarecilik formasyonların/dan çok, 
politik eğilimleri rol oynamıştır. Bu şekilde seçilen 
idarecilerin ise, müesseseye hizmetten ziyade, bağlı 
bulundukları partiye hizmeti yeğlemeleri doğal ol
muştur. Bir yıl içinde iki defa, hatta üç defa genel 
müdürü değiştirilmiş KİT'ler vardır, Kaldı İki, deği
şiklik sadece üst kademe yöneticilerine münhasır 
olarak kailmamıştır; her genel müdür hizmete kendi 
takımı ile birlikte gelmiş ve kemdi takımı ile birlikte 
çekip gitmiştir. Böylesine acımasız bir tahribata rağ
men KİT'lerin hâlâ hayatiyetlerini korumuş olmala
rı, bünyelerinin 'sağlamlığının bir başka belirtisi sa
yılsa yerildir. 

Sayın Başkanım, bu arada KİT'lerin reorganizas
yon çalışmalarına da bir iki cümleyle değinmek is
tiyorum : 

KİT'lerin reorganizasyon çalışmaları 1933 yılın ̂  
dao 'beri devam etmektedir. Bu çahşmalarıın sonucu 
olarak her ne kadar 3460, 23, 440 ve 468 sayılı Ka
nunla yürürlüğe konulmuş ve bazı yasalar, yasal dü
zenlemeler yapılmış ise de, çoğu kez reorganizasyon 
çalışmalarının sonuçları kütüphanelerimizi; süsleyen 
birer doküman olarak kalmış, ya da yasal düzenle
meler ciddiyetle uygulanmamıştır. 

Reorganizasyon çalışmalarında ele alınması gere
ken ilk konu, kanımızca hangi kuruluşların KİT sta
tüsü içlinde ele alınması gerektiğine karar verilmesi
dir. KİT'lerden beklentilerimizin en Önemlisi kârlılık 
ve verimliliktir. Bu husus 440 sayılı Kanunun da 
âmir hükmüdür. Bu noktadan hareket ettiğimiz tak
dirde, sadece hlizmet üreten veya hizmet üretme fak
törü ağır basan kuruluşlar KİT deyimi içinden çı
karılmalıdır. Örneğin; Toprak ve Tarım Reformu 
Fonu, TC Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kuru
mu, Bağ - Kur, Milli Piyango İdaresi, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, Toprak Mahsulleri Ofisi, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu ve benzeri kuruluşların KİT sayılmaları 
sadece bir yanılgıdan ibarettir. İyi bir incelemeyle 
bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Hatta, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir kuru
luş olduğu halde, tümüyle benzer işlemleri yerine ge
tiren Devlet Demiryolları Genel' Müdürlüğünün KİT 
sayılmasını) da anlamak mümkün değildir. Bu gibi 
kuruluşların önemli bir kısmı bünyeleri itibariyle 
katma bütçeli üniteler halline getirilebileceği gibi, di
ğer bir kısmı için de yeni sistemler bulmak veya ge
liştirmek pekâlâ mümkün olabilir. 
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Reorganizasyon çalışmalarında önemle üzerinde 
durulacak diğer bir husus da, evvela devletin neyi 
yapması, neyli yapmaması gerektiğinin tespitidir. Ör
neğin, Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Anonim Şirke
tini özel sektöre devredelim veya etmeyelim demek, 
soruna ters 'bir yaklaşım olacaktır. Önce devletin bu
günkü ekonomik ortamda sabunculuk yapması gere
kip gerekmediğine karar verilmelidir, Bu karara gö
re devlet sabunculuk yapacaksa Ülfet Sabun Sana
yii bir KİT olarak bünyede muhafaza edilir, eğer 
devlet sabunculuk yapmayacaksa Ülfet Sabun Sana
yii KİT'lerin bünyesinden çıkartılır, statüsünün ne 
olacağına ayrıca karar verilir. 

iBlir diğer önemli husus da, kaynak dağılımıdır. 
Bugün 200 civarında KİT ve bunların 200'ü aşkm iş
tiraki mevcuttur. Bunların geleceğe yönelik kaynak 
ihtiyaçlarıyla devletin imkânları ciddi ve uygulana
bilir bir plan içinde bağdaştırılın alı, ileride kaynak 
yetersizliği nedeniyle atıl bırakılacak kuruluşlar hak
kında diğer koşullar da dikkate alınarak bugünden 
karar verilmelidir. 

Bugüne kadarki çalışmalar göstermiştir ki, reor
ganizasyon çalışmalarında çalıştırılacak personelin 
seçimi de önemli bir konu olmalıdır. Ekonomik ol
maktan Çok belli nedenlerle kafaları sadece devlet
çilikle koşullandırılmış kişilerin bu konudaki görüş
lerinde isabet olmadığı gibi, tunu mesaisini: özel sek
töre hasretmiş, devlet hizmetinden aldığının 9-10 
katını yıllardır özel sektör emrinde çalışarak edinen 
kişilerin isim ve unvanları ne denli vazgeçilmez oiur-
sa olsun, soruna tarafsız 'bir görüşle yaklaşmaları 
mümkün değildir. Reorganizasyon çalışmalarında gö
revlendirilecek kişilerin karma ekonomik sisteme yü
rekten inanmış ve bu sistem içinde kamu sektörüyle 
özel sektörün görevlerini benimsemiş kişilerden se
çilmesinde büyük yarar vardır. 

Bu konuda holdingleşme çalışmalarına da kısaca 
değinmek istiyorum : 

1972 yılından bu yana KİT'lerin holding şeklin
de teşkilatlanmaları ele alınmış ise de, bugüne de
ğin olumlu bir sonuca varılmamıştır. 14 Ocak 1975 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7/9345 sayılı, 
Türk Deniz Ticaretini, Deniz Ticaret Filosunu ve 
Gemi İnşaa Sanayiini geliştirme politikalarının esas
larını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararında, Deniz
cilik Bankasının değişik görevlerinde işletmecilik il
kelerini uygun şekilde yerine getirmek üzere örgüt
lenen çeşitli işletmelerin kendisine bağlı olduğu bir 
holding haline getirilmesi hükmü yer aldığı halde, 

6 yıldır hiçbir diddi işlem yapılmamıştır. Nitekim 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 290 ncı say
fasında hâlâ, «Denizcilik Bankası Ticaret Anonim 
Ortaklığı ve Deniz Nakliyat Ticaret Anonim Şirke
tinin gemi inşaa sanayiinin ve deniz ticaretinin geliş
mesini amaçlayan 7/9345 sayılı Kararnamede öngö
rüldüğü şekilde yeniden örgütlenmesi dönem içinde 
tamamlanacaktır»! denilmektedir. Bilindiği üzere, şim
di de Öncelikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı ile ilişkili kuruluşların holding şeklinde teşkilatlan
maları ele alınmış bulunmaktadır. Gerçekte «hol
ding»» kelimesi literatürde bir hayli yer kaplamış ol
masına rağmen, henüz kanunlarımıza geçmemiştir, 
eksikliğiyle biliriz, Ama bildiğimiz kadarıyla 1 475 
maddeden oluşan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı 
maddesinde, 22 Ekim 1960 tarihli 86 sayılı Kanun
da «holdinge kelimesi sadece birer defa, o da pa
rantez içlinde geçmektedir. 

Sayın Başkanım; sonuç olarak, KİT'ler ekono
mik ve politik inançları ne olursa olsun, bir milletin 
gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından doğmuş kuruluşlar
dır. Bu kuruluşlar yıllarca Türk sanayileşme hareke
tine öncülük etmiş, büyük ölçekli yatırımlar bunlar 
tarafından gerçekleştirilmiş, temel mal ve hizmetler 
KİT'ler tarafından sağlanmıştır. 

Ancak, KİT'ler özellikle Türkiye'nin liberal bir 
kalkınma sürecine girme eğilimini gösterdiği son 30 
yılda yeterince destek görmemiş, bunun sonucu ola
rak da sorunları gittikçe ağırlaşmıştır. Buna rağmen 
Türk ekonomisindeki etkinlikleri her zaman hissedil
miştir. 

Özet olarak, kanunlarımız bakımından holding, 
ne olduğu bilinmeyen bir kuruluş biçimidir. Bugün 
bilinen nedenlerle ve genellikle aile şirketlerinin uy
guladığı bu teşkilatlanmanın KİT'lere de uygulanma
sı, bazı üst kademe bürokratları için yeni bir ek gö
rev yeri ihdas etmekten öte bir yarar sağlamayacak
tır. Aslında KİT'lerin holdingler yerine, sektörel bü
tünleşmelerinde yarar vardır, 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, arama, son
daj, üretim, rafineri, taşıma, dağıtım ve pazarlama 
faatoyeıtll'erini sürdüren kuruluşları bir sektör çatısı 
altında toplayarak güçlü bir örgüt haline getirilmeli
dir. Sanırım ki, gerçekte de yapılmak istenen budur. 

Holdingleşme çalışmalarına gelince; sorunu ter
sinden halletmek yerine, evvela yasal düzenlemelerin 
yapılması ve sonra da örgütsel çalışmalara geçilme
si, işin selameti bakımından daha verimli olacaktır. 
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KİT'lerle özel sektör, Türk Milletinin refahı doğ
rultusunda ve bir bütün halinde, birbirini itici değil, 
destekleyici ve birleştirici bir düzen içinde elbirliği, 
fikir birliği ve anlayış birliği yapabiirlerse, ekono
mik kalınmamızın o denli çabuk ve etkin olacağın
dan kesinlikle ermin bulunmaktayız. 

KİT'ler Türkiye'de özel sektörün de can damarı
dır. KİT'lerin ortadan 'kalkması halinde özeli sektö
rün süratle yok olacağından kuşkumuz yoktur. KİT' 
•terlin bir an evvel sağlıklı birer bünyeye kavuşmala
rı halinde bundan hem kendileri,, hem özel sektör ve 
hem de özellikle memleket ekonomisi kazançlı çıka
caktır. 

KİT'lerin etkin, verimli ve kaynak yaratacak şe
kilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri, onların idari ya
pılan, mali yapıları ve işletme faaliyetlerine ilişkin 
alanlarda bir seri düzeltici tedbirler alınmasıyla müm
kün olabilir. Aralarında işbirliği ve koordinasyonun 
sürekli ve etkin bir şekilde sağlanmasına büyük ih
tiyaç vardır. 

Fiyat mekanizmasının sorunlarının çözümünde 
bir ölçüde yardımcı olaibileceği muhakkak olmakla 
beraber, asıl düzenlemeler maliyetleri düşürücü ön
lemlerin alınmasıyla yapılmalıdır. 

Bugün için KİT'lerin sorunları, KİT yöneticileri
nin boyunu aşan karmaşık bir iş haline gelmiştir. Bu 
nedenle sorunların çözümünde tüm yetkililerin' ken
dilerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeleri 
ve KİT'lerde görevi personelin de çabalarım azami 
derecede artırmaları gerekecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yok, 
Raporların tümü üzerindeki görüşmeler sona er

miştir. 
Şimdi, Kamu 'İktisadi Teşebbüsleriyle ilgili ola

rak hazırlanan denetim raporlarıyla bilanço ve ne
tice hesaplarının hazırlanan program uyarınca görü
şülmesine geçiyoruz. 

1. Türkiye Radyo • Televizyon Kurumu 
BAŞKAN — Türkiye Radyo ve Televizyon Ku

rumunun 1977, 1978 ve 1979 yıllarına ait bilanço ve 
netice hesapları hakkında düzenlenen 1 sayılı denetim 
raporunun «Sonuç» kısmını okutuyorum : 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 1977 
yılı bilançosu ve 297 798 234,78 lira dönem kârı ile 
kapanan kir ve zarar hesabı; bu yıla ait BYD Kuru
lu raporunun (l'l) numaralı temennisinde yer alan ve 

I özellikle personel politikasının genel prensipleri ve 
I uygulamasındaki usulsüzlükleri içeren konular üze-
I rinde; 359 sayılı 'Kanunun 34 ncü maddesi uyarınca, 
I Maliye Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemeye 
I dayanılarak, Cumhuriyet Savcılığınca açılan soraştur-
I ma sonucu doğacak neticeler saklı kalmak kaydıyla, 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, 1978 
yılı bilançosu ve 310 307 602,46 lira dönem kârı ile 
kapanan kâr ve zarar hesabı, 

I Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, 1979 
yılı bilançosu ve 81 676 311,19 lira dönem zararı ile 

I kapanan kâr ve zarar hesabı, 
I Tasviplerinize arz olunur.» 

BAŞKAN — Rapor üzerinde Komisyon Başka-
I nının bir diyeceği olacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1977 yılında 

| bazı ücretlerin uygulamasında tam yasalara uygunluk 
I yok. Bu nedenle tahkiki Yüksek Denetleme Kurulu 
I Başkanlığınca beyan edilmiştir. Bu saklı kalmak şar

tıyla, 1977 yılı şartlı, 1978 ve 1979 yılları bilanço-
I sunun da şartsız ibrası hususunu arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu rapor üzerinde söz almak isteyen var mı?,. Yok. 
iRapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Raporu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Eitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Toprak ve Tanım Reformu 
BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Fonu 

raporunun «Sonuç» kısmını okutuyorum : 
«Toprak ve Tarım Relormu Fonunun 2 739 455 Ol 3, 

89 lira aktif ve pasif değerler üzerinden düzenlenen 
1977 mali yılı bilançosu, 
2 834 502 446,10 lira aktif ve pasif değerler üzerin-

I den düzenlenen 1978 mali yılı bilançosu, 
2 979 910 805,08 lira aktif ve pasif değerler üze-

I rinden düzenlenen 1979 mali yılı bilançosu, 
I Tasviplerinize arz olunur. 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde söz almak iste-
I yen var mı?.. Yok. 

Bu rapora istinaden (Toprak ve Tarım Reformu 
I Fonu hesabının ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. TC Emekli Sandığı 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı raporunun '«Sonuç», kısmını okutuyorum : 
«TC Emekli Sandığının; 
1975 yılı bilançosu ve 763 876 467,44 lira dönem 

kârı İle kapanan kâr ve zarar hesabı, 
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1976 yılı bilançosu ve 1 059 034 030,58 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1977 yılı bilançosu ve 1 195 636 655,28 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 1 436 233 542,08 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 2 196 347 578,44 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize! arz olunur.» 

'BAŞKAN — TC Emekli Sandığının 1975 ila 
1979 yılları arasındaki bütün hesaplan kâr ile kapan
mış, zararla kapanan bir hesabı yok. 

'Bu rapor üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı raporunda 
okunan 1975 ila 1979 yılları hesabının ibrasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. Milli Piyango idaresi 
BAŞKAN — Milli Piyango İdaresinin 1977, 1978, 

1979 yılları raporlarının «Sonuç» kısmını okutuyo
rum : 

«Milli Piyango idaresinin : 
1977 yılı bilançosu ve 381 904 320,48 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
1978 yılı bilançosu ve 474 461 376,'52 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
1979 yılı bilançosu ve 829 416 372,78 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
Tasviplerinize arz olunur.» 
BAŞKAN — Okunan bu rapor üzerinde söz al

mak isteyen var mı?.. Yok. 
'Milli Piyango idaresinin 1977, 1978, 1979 yıllarına 

ait bu kâr ve zarar hesabının ibrasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5. Devlet Ma&ehıe Ofisi 
BAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisinin, 1977,1978, 

1979 yılları raporarının «Sonuç» kısmını okutuyo
rum : 

«Devlet Malzeme Ofisinin : 
1977 yılı bilançosu ve 185 256 777,84 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
1978 yılı bilançosu ve 414 402 582,73 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
1979 yılı bilançosu ve 363 043 644,00 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
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Tasviplerinize arz olunur.» 
ıBAŞKAN — Bu rapor üzerinde söz almak iste

yen var mı ef endim?.. Yok. 
Devlet Malzeme Ofisi hesaplarının ibrasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. DMO İzmir İmalat Atölyeleri Müessesesi 
IBAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisi izmit ima

lat Atölyesi Müessesesi 1977, 1978, 1979 yılları ra
porlarının «Sonuç» kısmını okutuyorum : 

«DMO İzmit imalat Atölyeleri Müessesesinin, 
1977 yılı bilançosu ve 10 651 692,20 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
1978 yılı bilançosu ve 28 665 700,84 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 21 465 947,31 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 

BAŞKAN — Şimdi burada da dikkati çekiyor : 
1977*de 10 milyon iken 1978'de 28 milyona çıkmış; 
yani aşağı yukarı '% 250 farklı; ondan sonra 1979'da 
birdenbire aşağı düşmüş. Demek ki, 1978 ile 1979 
arasında bir şey var. 

Bu imalat atölyesi neleri imal ediyor acaba? Ma
sa, sandalye vesaire gibi imalatı yapan bir müessese 
midir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisinden alınan 
ve bürolarda kullanılan ş'eylerın hepsi orada mı imal 
ediliyor acaba? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan ıKomisyonu Başkam) — Hayır, dışarı
dan alıp sattıkları da oluyor. 

BAŞKAN — O da var, o da var da; kendi yap
tıkları hepsi o müessesede mi yapılıyor, yoksa ayrı 
ayrı yerlerde midir bunlar? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — izmit dışıdan 
başka imalathanesi yok efendim. 

BAŞKAN — Yalnız izmit'te var. 

Bu rapor üzerinde söz almak isteyen var mı efen
dim?.. Yok. 

Bu izmit imalat Atölyesi Müessesesinin 1977, 1978, 
1979 yılları kâr ve zarar hesaplarının ibrasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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7. DMO Basın Müessesesi 
BAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisi 'Basım Mües

sesesinin 1977, 1978, 1979 yılları raporlarının «Sonuç» 
kısmını okutuyorum : 

.«•DMO Basım Müessesesinin 1977 yılı bilançosu 
ve 11 072 210,96 lira dönem kârı ile kapanan kâr ve 
zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 1'8 145 514,15 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 24 960 213,38 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 
BAŞKAN — Bunda kâr çoğalarak gidiyor. 
Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesinin 3 se

nelik kâr ve zarar hesabı üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

Bu müessesenin de hesaplarının ibrasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. Devlet Yatırını Bamkaisı 
BAŞKAN — Devlet Yatırım Bankasının 1977, 

1978, 1979 yılları raporlarının «Sonuç» kısmını oku
tuyorum : 

«Devlet Yatırım Bankasının 1977 yılı bilançosu ve 
1 256 015 397,42 lira dönem kârı ile kapanan kâr ve 
zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 1 504 684 474,65 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 y n \ bilançosu ve 1 936 466 177,02 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 
BAŞKAN — Ben burada Maliye Bakanımızdan 

bir şey sormak istiyorum; kâr ve zarar hesabıdır bu
nun ismi. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — Ama kâr ise kâr hesabıdır, zarar 

ise zarar hesabıdır. Kâr ile kapanan kâr ve zarar he
sabı olmaz. Bu hep böyle geçiyor. Yani kâr mı edi
yor, zarar mı ediyor? Bir müessese hem kâr hem za
rar etmez. Binaenaleyh bu tabir bana garip geliyor. 
Şu kadar dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar he
sabı değil de, kân ile kapanan kâr hesabı demek la
zım; zarar ise, şu kadar zarar ile kapanan zarar he
sabı. Bilmiyorum iktisatçılar, maliyeciler ne derler 
buna? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
•ismi «kâr ve zarar hesabı;» olduğu için öyledir Sayın 
Başkanım. 
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BAŞKAN — İsmi öyle ama, kâr ise kârdır, za
rar ise zarardır. Toptan, kâr ve zarar hesabı olunca, 
sanki içinde zarar da varmış gibi geliyor; halbuki za
rarı yok. Kâr ile kapanan hesabı... 

Evet. 
Devlet Yatırım Bankası raporu üzerinde söz al

mak isteyen var mı?.. Yok. 
Bu hesabın ibrasını da oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. Anadolu Bankası AŞ. 
BAŞKAN — Anadolu Bankası Anonim Şirketi

nin 1977, 1978, 1979 yılları raporlarının «Sonuç» kıs
mını okutuyorum : 

«Anadolu Bankası Anonim Şirketinin; 
26 224 248,35 lira dönem kârı ile kapanan ve ken

di genel kurulunda 21.3.1978 tarihinde onaylanan 
1977 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

7.5.1979 tarihindeki kendi genel kurulunda onay
lanan 1978 yılı bilançosu ile 52 213 230,92 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

25.3.1980 tarihindeki kendi genel kurulunda onay
lanan 1979 yılı bilançosu ile 151 925 667,75 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz bu rapor Ge

nel Görüşmeye tabidir. 
Rapor üzerinde Genel Görüşme açıyorum, söz 

isteyen var mı?.. Yok. 

Bunu tasviplerinize , sunmayacağım; çünkü bilgi 
için bize sunuluyor, oylamaya tabi değildir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

10. Tutum Bankası AŞ. 
BAŞKAN — Tasfiye Halinde jTutum Bankası 

Türk Anonim Şirketi raporunun «Sonuç» kısmım 
okutuyorum : 

«Tasfiye halinde Tutum Bankası T.A.Ş.'nıin; 
17 * 1 . 1978 tarihinde kendi Geçici İdare Mec

lisince kaibul edlilen 1977 yılı bilançosu ve 381 729,61 
lira dönem zaranyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

,19 J U t 1979 tarihinde kendi Geçici İdare Mec
lisince kaibul edilen 1978 yılı bilançosu ve 203 507,76 
lira dönem zaranyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

25 . ! . 1980 tarihinde kendi Geçici İdare Mec
lisince kabul edilen 1979 yılı bilançosu ve 257 332,52 
lira dönem zaranyla kapaman kâr ve zarar hetsaibı, 

— 200 — 



M. G< Konseri B : 66 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Bu zaten tasfiye halinde olan bir 

banka değil mi efendim? Ne zamandan beri tasfiye 
halinde bu? 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada huzurunuzda Maliye Bakanlığımdan bir 
istirhamımız olacak; tam 20 senedir 1963'den beri 
tasfiye haindedir. Zannederim tasfiye memurları da 
var ve kanunen ücret de alıyorlar, ama bir türlü de 
tasfiyesi bitmiyor. 45 m'ilyonluk bir bankanın tasfi
yesinin! 20 sene sürmesinin, biz burada da sorduk bir 
sürü şeyler söylediler ama, hâlâ belirgin vaziyet almış 
değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Maliye Bakanından 
rica edelim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu gilbi bankaların tasfiye işlemleri özel
likle alacaklarının tahsili ve buna göre de borçlarının 
ödenmesiyle sonuçlanacak bir işlemdir. Üzülerek be
lirtmek isterim, alacaklarının tahsili özellikle mahke
meye intikal ettiriliyor genellikte bugünkü tasfiye iş
lemleri ve mahkemelerden sonuçların alınması da çok 
zaman aldığından genellikle bir banka tasfiye işle
mine girdiği zaman kısa zamanda bunun tasfiye iş
lemleri sonuçlandırılamıyor. Bu bakımdan, daha çok 
mahkemelerle olan ihtilafların süraltlendirilmesiyle bu'-
zorluğun giderilmesi gerekiyor. Böylece bu gibi iş
lemlersin sonuçlandırılması kolaylaştırılacaktır ve ge
nellikle sorun buradadır. Gerek alacaklarının tahsi
linde ve gerekse borçlarının tasfiyesinde sorun bura
dadır. 

(BAŞKAN — Yani, süz mahkemelerin çabuk işle-
meyişi'nden bu uzamanın olduğunu söylüyorsunuz; 
tasfiye memurlarının işi ağır almasından neşet etmi
yor diyorsunuz. Belki o da var. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Belki, 
çok azdır. Çünkü Sayın Başkanım, bu gibi bankala
rın tasfiye işlemleri, genellikle bir deıvlet bankasının 
himayesine veriliyor ve bu işlemler o işyerinin me
murları tarafından görüldüğü için pek olmaz. Bunun 
etkisi olabilir ama, tahminime göre çok azdır. Esas 
etki, demin de söylediğim gilbi gerek Maliye Bakan
lığı, gerek görevlendirilen ilgili banka taisfiyeyi çok 
titiz götürmesine rağmen sonuç alınamıyor. Bu konu
nun süratlendirilmesi için senelerdir uğraşılır, fakat 
daha çok, mahkemelerin uzaması sonucu etkilemek
tedir. Çünkü borçlu olan kimse davayı mümkün ol
duğu kadar uzatmak suretiyle borcunu bankaya öde-

— 201 
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inekten kaçınmaktadır ve bankaya sevk işlemini yap-
tırmamakltadır. Bu sonuçlandırma şekli tasfiyeyi güç
leştirmektedir. 

'BAŞKAN — Yani, oraya gelen memurlardan1 

birkaç tanesi emekli olmuş gitmiştir 20 sene sürdti-< 
güne göre, Hâkimler de öyle olmuştur, mahkemeyi 
gören hâkimlerden de birçokları süresimi doldurmuş 
'emekli olmuş gitmiştir, yenisi gelmiştir şimdi. 

Hakikaten bir mesele bu. Buna bir çare bulmak 
lazım. 20 sene mi dediniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 19631ten beri. 

'BAŞKAN — Aşağı yukarı 20 sene olmuş, 1982" 
ye giriyoruz. O halde bunu Adalet Bakanlığı ile de 
görüşmeli de bir çare düşünmeli. Eğer bir kanumi 
ıtedbir gerekiyorsa o kanuni tedbiri alalım. Yoksa 
löaınıihaye 30 sene 40 senede bir müessesenin tasfiyesi 
sürmez herhalde. 

Evet, teşekkür ederim. 
(Bu konu üzerinde Genel Görüşme açıyorum: 

Söz almak isteyen var mı?... Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. Bilgilerinize su

nulur. 
11. Güneş Matbaacılık TAŞ. 

Tasfiye halinde bulunan Güneş Matbaacılık Ano
nim Şirketinin Raporunun «Sonuç» kısanını okutu
yorum : 

,«1977 yılının ilgili bölümlerinde açıklandığı üze
re Şirketin defter kayıtları ve kesin mizanına göre 
teşekkül etmiş olan 1977 yılı dönem zararı 29 570 
514,95 lıira olup, bu zarar kendi genel kurulunca ka
bul edilmemiştir. 

Ancak, muhasebe dışı bir lişlıemlie yenliden düzenı-
llenen 1977 yılı bilanço ve kâr - zarar tablosunda 
325 203,46 Jlira kârla kapanan 1976 yııliı dönetmıi 
19 055 578,37 lıira zararlı, 29 570 5114,95 İra aaıraria 
kapaman 1977 yıllı döneminde 22 1,61 064,40 Jlira za
rarlı olarak gösterıilımiş ve bu zarar 'genel kurulunca 
onaylanmıştır. 

Güneş Maltıbaacılık T.A.Ş.'nıin 7 . 9 . 1979 ıtaırtihlitih 
de kendli genel kurucunda kalbul edillen 1977 yılı (bi
lançosu ile -22 1,61 064,40 lira dönlem zaırarıyla kapa
man kâr ve zarar hesabı, 

7 . 9 . 1979 tarihlinde kemdi olağanüstü Tasfiye 
Genel Kumlunda kalbul edilen il . 1 . 1978 - 9.5.1978 
dönemline ait bilançosu ve 16 069 633*06 lıira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasfiye Hallinde Günıeş MafJbaaeıhk T.AJŞ.'nfin 
7 . 9 . 1979 tarihlinde kemdi olağanüstü genel, kuıruilun^ 
da kaJbuİ edilen 9 . 5 .1978 - 31 . 12 . 1978 dönemi 
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bilançosu ve 54 746 33ıl,,l! lfea 'dönem zararuyla ka
panan kâr ve zarar hesabı, 

18 . 3 .19801 tarilhlinde kendi genel kurulunda ka
bul edilen 1979 «yıla bilançosu ve 20 251 059,74 lira 
dönem zararıyia kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Bunun tasfiyesi ne zaman 'başfla-

mış? ' 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 8 Nisanda 
'başlamış, bu iyemi. 

BAŞKAN — Bir taraftan da çalışmaya devam 
«diyor bu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KiÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan 'Komisyonu Başkamı) •— Tasfiye saiflha-
sı devam ediyor. 

'BAŞKAN — Zararlar ıdevam «diyor. 19781de baş
lamış. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜİKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —Düze ininceye 
kadar devam edecek tabi. Çünkü ücret veriyor, ba
zı ödemelıer yapıyor Sayın Başkanım. 

JBAŞKAN — Öteki, bundan evvelki görüştüğü
müz Tuıtum Bankası da 20 senedir böyle mli devam 
ediyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onu bir baş
ka devlet barakası üzerine aldığı içlin, Emlak Kredi 
Bankası ıgaldba, oradla görülüyor masraflar, onun 'içtim 
görülmüyor. 

BAŞKAN — Onun da her sene zararı devam edi
yor. Bunu kîm karşıdaıyaoak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Az da otoa me
muru var tabii, ediyor ama, 'bunun gibi böyle mıiliyon-
îuk detğlil Sayın Başkanıım, 

BAŞKAN — Hayır, bunun zararını kiim karşılı
yor efenıdiım? 

MALİYE BAKANI KAVA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bunun 1978'de tasfiye kararı atadıktan 
sionra 1 000'e yakın işçisi vardı, çıkarıldı; bugün hliç-
Ibir işçisi kalmamıştır. Devlet Malzeme Ofistim© bu 
g!örev verilmek suretiyle AnkaraMaka maklinıelleıli 
Devldt Malzeme Ofisi aJmıştır; İstanbul'daki de Mm 
edilmek suretiyle satışa çıkarıldı. Bu da yapılmak su
retiyle süratle bu tamamlanabilecek durumda ve 
1980'den itibaren de bir zarar olmayacak. Çünkü, 
(bu gayrimenkuılleriin fiyatları çok yüksıek olduğu 'içlin 
geçmiş zararları, yanıi 1979 ve 19'78'dekıi zararöainmı 
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bu binaların ve makinelerin satışı suretiyle karşııillan-
mak mümkün olacak. Zararların nedenli, işçilerin 
ancak 1980 yılımda çıkarılmış olması; o zamana kadar, 
tasfiye karan aüıınmadan işçi çıkarması mümkün olma
dığı ficim o karardan sonra çıkarıJimıştıır ve bundan son
ra da zarar söz konusu olmuyor ve sürat!© bunun 
tasfiyesi mümkün efendim. 

jBAŞKAN — Çabuk bitecek diyorsunuz. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — Güneş Matbaacılık Anonim Şirke-

ıtinin raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
Bu konu üzerindeki Genel Görüşme bitmliştöir. 

Belgilerinize sunulur. 
12, — (Ma Doğu Teknik Üriiversitesii 

Orlta Doğu Tekinlik Ünlivensliıteslinlin raporunun 
«Sonuç» kısmını okutuyorum : 

«Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 174 578 
49Q,03 lira gelıir fazlası göslteren 1977 yılı bilançosun
la geflliır ve gider hesabı, 

189 255 465,82 lira gelir fazlası gösteren 1978 rnıa-
ılıi yılı bilançosoylla gelir ve gider hesabı, 

356 590 385,13 lira gelir fazlası gösteren 1979 ma
ili yılı bilançosuyla gelir ve gider hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 
(BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 

üç senelik gelir ve gider hesabı üzerinde görüşme 
aÇıiyorum. Söz almak isteyen var mı ©fendim?. Yok. 

Ben bir şey oğrenmdc istiyorum : GeÜir fazlası ne
re/den oluyor?. Demin de ifade ettinliz siz, Orta Doğu 
nasıl KİT olur, anlamadım. Yani Orta Doğu KİT de, 
Hacettepe niye KİT değil Ankara Üniversitesi niye 
'KİT değil? Kâr etmesi gereken bir müessese değil bu. 
Bu, milli eğitime hizmet eden bir üniveriste. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkanım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, di
ğer üniversitelerin bazıllarında olduğu gibi dönerser-
maye ile çalışıyor ve özellikle mühendislik, proje, etüt, 
inceleme alıyorlar geniş çapta ve bununla beraber 
bilgi sayarlarını da geniş nispette çalıştırıyorlar. 1977 
senesinde '22 milyon, 19781de 46 milyon ve 1979*da 
dana bir artışla 54 milyon bir fazlalık ilavesi var. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Aynı zamanda katma bütçeli idare

ler arasında geçmiyor mu Orta Doğu Teknik Ünilver-
sitesi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde asıl' üzerinde 
durulaeak konu, kuruluş kanunu olan 7307 sayılı 
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Kanundur. Bu kanun gereği, bugünüm 'koşullarına uy
mayan özel 'statüsü var. Kendisimle devletten verdiiı-
ğimıiz paranın kontrolü yok. Bütçeden bültün üniversi
telere verdiğimiz paraları harcama kalemlerine da
ğıttığımız faalde, Orta Ooğu'nuniki bir tek Kalemde 
MıiHi Eğitim Bakanlığımızın bütçesi içinde bir yere ge
lir. O bir tek kalemle, milyarlık 'bütçe oraya güder, 
orasının nasıl sari ettiği belli değil. Benim bildiğim 
kadar, 1959 yılından beri Sayıştay denetimine de ta
bi değil Yani, ne yasal denetimlere tabi ne özel bir 
denetim var; kendMne mahsus bir 'kanun. Aslında - arz 
ettiğim gibi - kuruluş kanunu olan 7307 sayılı Ka
nunun bir gözden geçirilmesi - devlet madem parası
nı vermektedir - bütün üniversitelere verdiği parayı 
kontrol edebildiği oranda bunu da kontrol etmesi şart
tır, 

MİLLÎ E Ö M M BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, yeni kanun ile öyle sanıyorum kıi 
bu tamamen önlenecek ve diğerleri seviyesine gele
cek ve ayrı bir durumu kalmayacaktır. 

»BASKAN — Yani diğer üniversitelere benzeyecek? 
MİLLÎ EĞtlfM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Aynı seviyede olacak. 
(BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
'Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
/Orta Doğu Teknik Üniversitesine hesabının İb

rasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul ediümlîştir. 

13. Et ve BaMk Kurumu 
'BAŞKAN — Et ve Balık Kurumu raporunun, 

«'Sonuç»; kısmını dkultuyorum : 
«Et ve 'Balık Kurumunun 1977 yılı bilançosu ve 

1'3'5 603 874,03 lira dönem zararıyla kapanan kâr ve 
zarar hesabı, 

Et ve Balık Kurumunun 1978 yılı bilançosu ve 
JB 773 #216,75 lira dönem zararıyla kapanan kâr ve 
zarar hesabı, 

Et ve Balık Kurumunun 1979 yılı bilançosu ve 
3İ13 517 577,03 lira dönem (kârıyla kapanan kâr ve za
rar hesabı, 

Tasvibe arz olunur.» 

(BAŞKAN — Bu hesaplara dahil olmamakla be
raber acalba l ^ O yılı hakkında bir bilgi var mı efen
dim Et ve 'Balık Kurumunun? Kârda mıdır zararda 
mıdır 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
'Sayın Başkanım, kârda, yalnız geçen sene yeterli mik
tara ulaşabildik. Şimdi bu şekilde süreceğini zanne
diyorum; 

BAŞKAN — O halde 1979'dan sonra 198Q\Ie yine 
kârla kapatacağız. 

Et ve Balık Kurumu raporu Üzerimde başka söz 
almak isteyen var mı?... Yok. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKÂHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkam) — 905 milyon za
rar ettik 980'de. Aşağı yukarı, rakam olarak bu say
fada en fazla zarar onun efendim. Çünkü 80'de ge
nellikle kârlı olmuş müesseseler. Toplamda 70 mil
yar kârları var, fakat bu 905 milyon... 

BAŞKAN — Aşağı yukarı 1 milyar lira zarar. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkanım, dik dönemlerde, yani 80 yılının ilk 
l6 ayından itibaren bir düzelmeye doğru gitti ve bil
hassa 12 Eylül'den sonraki dönemde kendisine sağla
nan iç finansman ile kârlı duruma geçti. Neticede za
rar olabilir; fakait müessesenin mali durumunda gö
rüntüsü itibariyle 12 Eylül'den İtibaren büyük bir 
düzelme oldu, o bir gerçek. 

Arz ederim. 
iBAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Başka söz almak isteyen?... Yok. 
Et ve Balık Kurumunun 3 yıllık kâr ve zarar he

sabının ibrasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14, Et <vt fflaife Kurumu Baftfcç&k SMÜestsaserf 
'BAŞKAN — Et ve Balık Kurumunun Balıkçılık 

Müessesesi raporunun »«Sonuç», 'kısmım okutuyorum : 
«Et ve Balık Kurumu Balıkçılık Müessesesinin 

1977 yılı bilançosu ve 5 341 494,63 lira dönem kârıyla 
kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 1'2 372 388,181 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 53 898 8216,20 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasvibe arz olunur.»! 

BAŞKAN — Yani bir istikrar yok; bir sene kâr 
ediyor, bir sene zarar ediyor, hem 'öyle ki, rakamlar 
arasımda da bir nispetsizlik var. Neden o sene o ka-
'dar ediyor? 'Balık o sene çok mu öldü veyahut da 
balıklar kaçtı mı? ıBir türlü akıl erdirilemiyor. Mesela 
'r978'de 12 milyon zarar varken, 1979'da 53 mfflyön 
kârla kapanıyor. Müessese aynı müessese. Bunun se
bepleri üzerinde durmak lazım. 

Evet, buyurun. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın 'Başkanım, 1979'da Ekonomiyi Güçlendirme 
Programı diye bir program uygulanmaya başlandı. 
O zaman, belli İktisadi Devlet Teşekfcüflerinffi tarife-
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lerinde yükseltmeler yapıldı. Onun için 1979'da ge
nellikle bir yükselme müşahede edilebilir, nedenli bu
dur. Daha evvelki dönemlerde fiyat artışlarını yaptırt-
mjyorduk. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKABMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
KİT'lerde çok uzun, çok çeşitli nedenlere dayanır bu
nun temeli. Ancak, 'bir yönetici çok önemli oluyor Sa
yın Başkanım. Başına bir tane becerikli adam getir
mek, çok büyük 'bir KİTlin kaderini 1'8Ö derece «er
oine çevirebiliyor. Politika KİTlerden elini çekerse, 
Kilelerin başarılı olmaması için hiçbir neden kalmaz 
Sayın Başkanım, 

BALKAN — Evet, teşekkür ederim. 
'Başka süz almak isteyen var mı?... Yok. 

Et ve Balık Kurumu Balıkçılık Müessesesinin 3 se
nelik kâr ve zarar hesabının ibrasını oylarınıza sunu
yorum : Kalbul edenler.. Etmeyenler... Kabul ediltoiş-
ıtir, 

15. Bı^sa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
BA$KAN — Bursa Soğuk Depoculuk Limited 

Şirketi raporunu okutuyorum : 
«Bursa ıSoğuk Depoculuk Limited Şirketinin 1977 

yılı bilançosu ve 126 5115,96 lira dönem kârıyla ka
panan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı 'bilançosu ve 824 727,34 lira dönem kârıyla 
kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı 'bilançosu ve 1 935 549,24 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — ©ursa Soğuk Depoculuk Limited 

Şirketinin hesabı üzerinde Genel Görüşme açıyorum. 
Söz akmak isteyen Var mı?... Yok. 

Genel Görüşme tamamlanmıştır, bilgilerinize su
nulur; 

Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi de Et ve 
Balık Kurumuna bağlı değil mi? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Et ve Balık Kurumunun ortak olduğu bir kuruluş
tur. 

BAŞKAN — Et ve Balık Kurumunun ortak oldu
ğu; Bursa Belediyesine, o halde % 50'den fazlası Burj 

sa Belediyesine ait. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

1% 50 üzerinde. 
16. T. C. Ziraat Bankası 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının 4 senelik raporunun, «Sonuç» kısmım okutuyo
rum : 

' .«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1976 yıii 
bilançosu ve 1 222 332 344,98 lira dönem kârıyla ka
panan kâr ve zarar hesaJbı, 

1977 yılı bilançosu ve 926 699 «il 2,06 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

11978 yılı bilançosu ve 1 506 416 499,22 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

(1979 yılı bilançosu ve 532 084 386,60 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Açılmış ve açılacak tahkikat sonucu doğacak ne
ticeler saklı kalmak kaydıyla tasviplerinize arz olu
nur.», 

BAŞKAN — Açılmış tahkikatlar var öyle ise? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Var ve açılma
sını istediğimiz tahkikatlar da var Sayın Başkanım. 
Teşvik primleri ve maaş artırımlarında mevzuat ay-
kırılikları tespit etmiştir Yüksek Denetleme Kurulu. 
Biz de katıldık bunlara. Altıner Denizcilik Firmasına 
açılan 120 milyon liralık kredide usulsüzlük; Mü-
düroğlu Limited 'Şirketine açılan 1,6 milyar liralık 
kredide usulsüzlük; Bahattin Gören Firmasına usul
süz olarak 742 milyon liralılk gene bir kredi; çeşitli 
müteahhitlerle «özleşme hükümlerine aykırı hareket 
edildiği noktasından bazı tahkikatlar açılmış ve ba
zıları için de açılması önerilerimiz vardır. Bu neden
le Ziraat Bankamızın !İ976, 1977, 1978, 1979 (4) yıllık 
hesaplarının şartlı ibrasını arzu ediyoruz, 

BAŞKAN — Evet. Rapor üzerinde söz almak iste
yen var mı ... Yok. 

O halde, Komisyonun raporuna uygun olarak, bun
dan sonra açılmış ve açılacak tahkikat sonucu doğa
cak neticeler saklı kalmak kaydıyla Ziraat Bankası
nın bu -hesaplarının ibrasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

17, İstanbul Emniyet Sandığı 
IBA$KAfcf — 'istanbul Emniyet Sandığının rapo

runun «Sonuç» kısmını okutuyorum : 
«İstanbul Emniyet Sandığının 1977 yılı 'bilançosu 

ive 3 672 93)6,83 lira kârk kapanan kâr ve zarar hesabı, 
<1978 yılı bilançosu ve 20 218 740,63 lira dönem za

rarı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
1979 yılı bilançosu ve 61 787 326,47 lira dönem 

zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
Tasviplerinize arz olunur.» 

BAŞKAN — Bu da galiba yavaş yavaş tasfiyeye 
doğru gidecek, çünkü zarar gittikçe yükselmektedir. 

Bu rapor üzerinde Komisyonun açıklaması olacak 
mı?.. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
<!Bü'tçe - Plan Komisyonu Balkanı) — 'Sayın Başkanım, 
bu sandığın kuruluş kanunu bir türlü çıkartılamadı. 
öuyiük bir sermaye sıkıntısı çekiyor. 'Başındaki mü
dürü dahi, tahta ve yarısı kırık bir sırada oturur. Hiç 
Ibu kadar mıütevazi çalışan bir kuruluşumuz yoktur. 
Türk sosyal hayatında etkinliği olan bir kuruluştur. 
Maliye Bakanlığımız bir parça himmet eder, elimden 
tutarsa ıbu kuruluş kurtulabilir ve kurtulmalıdır da. 
Tarihi bir kuruluştur. İnancım odur. 

BAŞKAN — Evet, 
Buyurun efendiim. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkanım, Ziraat Bankasının içerisinde bir mü
essese olduğu ilcin, ilgili bakanlığı da Ticaret Bakan
lığı olduğu için, bu ifade buyurdukları kanun tasarı
sını biz hazırladık; fakat KİTlerin genel olarak du
rumu Hükümetçe öle alındı ve bu incelemeler yapıl
dığı için, o anda görüşmelerden sonra ortaya çıka
cak duruma ıgöre kanun yeni baştan aynı şekilde ve 
başka şekilde sunulacaktır. Arz ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın 'Maliye Bakanlığımızın hu konuda bir dü

şüncesi var mı efendim? 

MAUİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım; Sayın Komisyon Başkanının da belirttiği 
gibi hakikaten çdk eski bir kuruluştur. Sermaye küf ayet-
sizliğiniden bir ölçüde zararı ortaya çıkıyor. Bunun 
kuruluş kanunu ile (bünyesinde bazı eksiklikleri de 
vardır, çünkü çok eski bir menfaate göre kurulmuş
tur) yenÜ'den organize edilmesi, bir tyıruluş tasarısının 
hazırlanması şarttır. Onu müteakip bütçeden iken'dile-
rine bir imkân verilmesi veya Ziraat Bankası kanalıy
la, mümkün olacaktır. IBu suretle de İktisadi çalış
ması mümkün olabilir. 

'BAŞKAN — Üç dört sene evveline gelinceye ka
dar bunun da ilanlarını, reklamlarını filan görürdük, 
o da kapandı artık. Bugün Emniyet Sandığına ait hiç
bir şey göremiyoruz radyolarda, tele^zyönlarda. Ora
dan da belli ki, fonksiyonunu yavaş yavaş yitirmek 
üzere.1 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Yitiri
yor. 

iBAŞKAN — Evet, dinden tutmak: lazım. Hakika
ten eski bir müessesedir. 

Peki, teşekkür ederim. 
Başka söz almak listeyen var mı?... Yok. 

İstanbul Emniyet Sandığının bu 3 senelik hesabı
nın ibrasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18. Toprak Mensileri Of isi Genel Müdürlüğü 
İBAŞKAN — Toprak Mahsulleri Ofisi raporunun 

«Sonuç» kısmını okutuyorum': 
«Toprak Mahsulleri Ofisinin; 
U977 yılı bilançosu ve 120 977 157,43 lira dönern 

zaf arı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
(1978 yılı bilançosu ve 88 668 274,31 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
il 979 yılı bilançosu ve 238 573 I612.40 lira dönem-

zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
Tasviplerinize arz olunur.» 
ıBAŞKAN — Toprak Mahsulleri Ofisinin zararı, 

daha ziyade pahalı alınıp ucuz verilmekten mütevel
lit mi oluyor? 

EMEKLİ AMİRAL-HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
i(!Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, ondan. 
1979 yılında herhalde bir nebze de fazla istihdamın 
etkisi var. 

BAŞKAN — 1980 yılı haklkırida bir bilginiz var 
mı efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — 1,841 
milyar lira kârı var, Sayın Başkanım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1,8 milyar kân 
var. 

<BAŞKAN — Peki. 
Başka soz afaı'a'k isteyen olmadığına göre, Top

rak Mahsulleri Ofisinin 3 senelik kâr ve zarar hesabı
nın ibrasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19. Aksaray Aaıriİ M ü Türk Anonim Şfcttddtö 
'BAŞKAN — Aksaray Azmi Mili Türk Anonim 

Şirketi raporunun «Sonuç», kısmını okutuyorum ': 
«Aksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketinin; 
29.3.1978 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 

ddilen 1977 yılı bilançosu ve 411 100 lira dönem kân 
ile kapanan 'kâr ve zarar hesabı, 

29.3.1979 tarihindeki kendi genel kurulunda ka
bul edilen 1978 yılı bilançosu ve 2 617 341,54 İra dö
nem kârı ile 'kapanan kâr ve zarar hesabı, 

25.3.1980 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 5 3116 257J85 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
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Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Bu şirket ıkaç senelik bir şirkettir 

acalba? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — 1924 yı-

İmda 'kurulmuş efendim. 
BAŞKAN — 'Bu şirketin hesapları üzerinde Ge

nel Görüşme açıyorum'. 
Söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Genel Görüşme «Jdwamkııımıştır; bilgilerimize su

nulur. 

22. Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii AŞ. 
BAŞKAN — Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Ano« 

nim Şirketi raporunun «Sonuç» kısmını okutuyorum : 
«Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Anonim Şirketi

nin kendi Genel Kurulunda 31.3.1978 tarihinde onay
lanan 1977 yılı bilançosu ile 6 680 938,21 lira dönem 
zararıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, (tasvip dışı 
kalan 5 602 703,00 liralık şirket alacağı ile fazla kar
şılık ayrılması nedeniyle zarara atılan 825 526,25 lira 
hariç olmak üzere) 

30.3.1979 tarihindeki Genel Kurulunda kabul edi
len 1978 yılı bilançosu ile 304 374,39 lira dönem kârı 
ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

26.4.1980 tarihinde kendi Genel Kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 6 002 670,18 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Komisyon Başkanının demin bahset

tiği «sabunculuk» bu değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — Zannediyorum bu sabunu Devlet 

Malzeme Ofisine veriyor, o dağıtıyor, değil mi? 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Direkt olarak satıyor. 
(BAŞKAN — Ama Devlet ortak olmuş ona. 
Bu konuda söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

23. Çay Kurumu 
BAŞKAN — Çay Kurumu raporunun «Sonuç» 

kısmını okutuyorum : 
«Çay Kurumunun geçmiş yıllardan devreden 

1 406 141 519,06 lira zararla birlikte 1 413 193 284,99 
lira zararla kapanan 1977 yılı bilançosu ile 7 051 765,93 
lira dönem zararı ile sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 8 035 596,21 lira dönem za
rarı ile kapanan karye zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 13 834 369,36 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı; bankalarla, 
borçlu ve alacaklı hesaplarda mutabakat sağlanması 
ve açılmış ve açılacak tahkikat sonuçları saklı kal
mak kaydı ile, 

Tasviplerinize arz olunur.» 

BAŞKAN — Çay - Kur zannediyorum 1973 yı
lında kuruldu, değil mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, 1972 yılının 12 nci ayında 1493 sayılı Ka
nunla kuruldu. 

2Q. fTüriciye Halk Bankası T. A. Ş. 
BAŞKAN — Türkiye Halk Bankası T. A. Ş.'nin 

raporunun, «Sonuç» kısmını okutuyorum: 
«Türküye Halik Bankası Anonim Şirkeltisnin; 
118 303 774,26 lira dönem kârı ile kapaman ve 

kendi Genel Kurulunda 28.3.1978 tarihinde onaylanan 
1977 yılı bilançosu dle kâr ve zarar hesabı, 

29.3.1979 tarihindeki kendi Genel Kurulunca onay
lanan 1978 yılı bilançosu ile 52 771 667,16 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

143 993 354,11 lira dönem kârı ile kapanan ve ken
di Genel Kurulunda 28.3.11980 tarihinde onaylanan 
1979 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
'BAŞKAN — Genel Görüşme açıyorum; sıöz al

mak isteyen Var mı?... Yok. 
Genel Görüşmesi tamamlanmıştır. 
ıBilgilerinize sunulur. 

21. Yurttaş, Ytırt Ürünleri Sanayi ve Tklaret AŞ. 
BAŞKAN — Yurt Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi raporunun «Sonuç» kısmını okutuyo
rum : 

«Yurt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirke
tinin; 

3 348 400,01 lira dönem zararı ile kapanan ve ken
di Genel Kurulunda 27.12.1978 'tarihinde onaylanan 
1977 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

3 281 280,00 lira dönem kârı ile kapanan ve ken
di Genel Kurulunda 27.4.1979 tarihinde onaylanan 
1978 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

15 534 796,74 lira dönem zararı ile kapanan ve 
kendi Genel Kurulunda 25.12.1980 tarihinde onayla
nan 1979 yılı bilançosu ile kâr ve ziarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Genel Görüşme açıyorum; söz al

mak isteyen var mı?.. Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 
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BAŞKAN — Kuruldu; ama 1972 yılma intikal 
etti zannediyorum. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — Kurulmadan evvelki zararla, kurul

duktan sonraki zarar arasında bir mukayese yapıldı 
mı acaba, Çay - Kur'un kurulması faydalı mı oldu, 
zararlı mı oldu? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, Çay - Kur'un problemi gerçekte, zararı, 
aldığı çaylara büyük ölçüde fiyatlar (anormal dere
cede) verilip, kapasiteden fazla üretim yapılması ve 
son yıllarda özellikle denize dökülmesinden, imha 
edilmesinden ileri geliyor. Bundan ileri gelen zarar
lardır. Tarihinde ilk defa olarak 1981 yılı için kârlı 
olacağı bekleniyor ve hatta 2 milyara yakın bir -kâr 
bekleniyor. Kâfi miktarda alınması, fazla yaprak ürün 
alınmaması, Kurumu 1981 yılında müspet bir sonu
ca ulaştıracağını ümit ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çay - Kur'un bu hesapları üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 

Çay Kurumunun bu senelik kâr ve zarar hesap 
bilançosunun ibrasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24. TC Devlet Demiryolları tştatmıeleıi ve 
Müesseseleri 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi raporunun «Sonuç» kısmını okutu
yorum : 

«1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İş
letmesinin; 

a) 1977 yılı bilançosu ve 990 539 702,81 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

b) 1978 yılı bilançosu ve 2 529 446 807,42 lira 
dönem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

c) 1979 yılı bilançosu ve 6 400 177 600,95 lira 
dönem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 

BAŞKAN — Buna bağlı, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları Eskişehir Lokomotif ve Motor 
Sanayii Müessesesi, Adapazarı Vagon Sanayii Mües
sesesi, Sivas Demiryolu Makine ve Sanayii Müessese
si ve Kara Nakliyat Müessesesi de mevcut. Bunların 
hepsini okutacağım ondan sonra oylarınıza sunaca
ğım, tasvip ederseniz. 

11 . 9 . 1981 O : 1 

Şimdi Devlet Demiryollarına bağlı, Eskişehir Lo
komotif ve Motor Sanayii Müessesesinden itibaren di
ğer müesseselerin de raporlarını okutuyorum : 

«2. TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sa
nayii Müessesesinin; 

a) Dönem kârından 924 337,06 lira tutarın
daki geçmiş yıllar zararının mahsubu sonucunda 
20 504 246,62 lira kârlı kapanan 1977 yılı bilançosu 
ile 21 428 583,68 lira dönem kârı ile kapanan kâr ve 
zarar hesabı, 

b) 1978 yılı bilançosu ve 13 552 663,95 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

c) 1979 yılı bilançosu ve 24 280 835,16 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur. 
3. TCDD Sivas Demiryolu Makineleri Sanayii 

Müessesesinin; 
a) 1977 yılı bilançosu ve 7 643 433,76 lira dönem 

kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
b) 1978 yılı bilançosu ve 11 694 460,12 lira dö

nem zararı ile kapanan kâr ve zara; hesabı, 
c) 1979 yılı bilançosu ve 23 043 186,87 lira dö

nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
Tasviplerinize arz olunur. 
4. TCDD Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi

nin; 
a) 1977 yılı bilançosu ve 1 563 337,- lira dönem 

kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
b) 1978 yılı bilançosu ve 7 259 785,61 lira dö

nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
c) 1979 yılı bilançosu ve 9 920 742,18 lira dö

nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
Tasviplerinize arz olunur. 
5. TCDD Karayolu Nakliyatı Müessesesinin 1978 

yılı bilançosu ve 4 747 981,76 lira dönem zararı ile 
kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 
BAŞKAN — Şimdi efendim, Türkiye Cumhuri

yeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve 4 müessesenin 
raporlarını okuduk, bunlar üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Yok. 

Söz alan olmadığına göre, gerek Devlet Demiryol
ları işletmesinin ve gerekse ona baŞlı 4 tane müesse
senin - ki, sondaki Kara Nakliyat Müessesesinin yal
nız 1 senelik hesabı mevcut 1978 yılı, diğerlerinin 
1977 - 1978 - 1979 yılları hesapları vardır - bunların 
ibrasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-

., mey enler... Kabul edilmiştir. 
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25. TC Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf 

ve Telefon îşletmesinin raporunun «Sonuç» kısmını 
okutuyorum : 

«TC Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün; 

1977 yılı bilançosu ile 1 772 092 264,57 lira zarar
la kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ile 1 595 932 588,36 lira za
rarla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ile 531 270 836,96 lira zararla 
kapanan kâr ve zarar hesabı, 

• Tasviplerinize arz olunur.» 
BAŞKAN — 1981 yılında yapılan zamlarla zan

nediyorum bu zararların büyük ölçüde giderilmiş ol
ması lazım. 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —r 1980'de 6,5 
milyar kâr var efendim, 1981'de daha da fazla. 

ULAŞTIRMA BAKANI NECMİ ÖZGÜR — 
1981'de 10 milyarın üzerinde. 

BAŞKAN — Devlet Demiryollarının zararını ka
patsın biraz hiç olmazsa. 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu raporları üzerin
de söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

3 senelik kâr ve zarar hesabının ibrasını oylarınıza 
sunuvorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

26. Denizcilik Bankası T. A. O. 
BAŞKAN — Denizcilik Bankası Türk Anonim 

Ortaklığı raporunun «Sonuç» kısmını okutuyorum : 
«Denizcilik Bankası TAO'nın : 
1. 1 161 429 235, 58 lira dönem zararı ile kapa

nan ve kendi genel kurulunda 31.3.1978 tarihinde 
onaylanan 1977 yılı bilançosu ile kâr ve zarar he
sabı, 

'2, 3 598 193 898,34 lira dönem zararı ile kapa
nan ve kendi genel kurulunda 30.3.1979 tarihinde 
onaylanan 1978 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

3. 4 411 949 528,17 lira dönem zararı (ile kapanan 
ve kendi genel kurulunda 311.3.1980 tarihinde onayla
nan 1979 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.ı» 
BAŞKAN — Efendim, bu rapor üzerinde Genel 

Görüşme açıyorum, söz almak isteyen var mı?. Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır, bilgilerinize su

nulur. 

27. D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. 
(BAŞKAN — D. B. Deniz Nakliyatı TAŞ raporu

nun «Sonuç» kısmını okutuyorum: 
«DB Deniz Nakliyatı TAŞ'nin ı 
30.3.1978 tarihindeki Genel Kurulunda Ikabul edi

len 1977 yılı bilançosu ve 477 631 457,55 lira dö
nem zararı ile kapanan (kâr ve zarar hesabı, 
< 28.12.1979 tarihindeki Olağanüstü Genel Kuru

lunda kabul edilen 1978 yılı bilançosu ve 
1 103 045 434,77 lira dönem zararı ile kapanan kâr 
ve zarar hesabı, 

(28.3.1980 tarihindeki Genel Kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 1 1'13 181 011,93 (lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur. 
ıBAŞKAN — Efendim, bu rapor üzerinde Ge

nel Görüşme açıyorum. Söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Genel Görüşme tamaımllantrırştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

28. Türk Hava Yoları Anonimi Ortaklığı 
IBAŞKAN — Türk Hava Yolları Anonim Ortak

lığı raporunun «Sonuç» kısmını okutuyorum: 

«Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 
349 906 262,95 lira dönem zararı ile (kapanan ve 
kendi Genel Kurulunda 3 Mayıs 1978 tarihinde 
onaylanan 1977 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesa
bı, 

28.3.1979 tarihinde kendi Genel Kurulunda ka
bul edilen 1978 yılı bilançosu 'ile 430 811 857,64 lira 
dönem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

7.8.1980 tarihinde kendi Genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 54 534 862,10 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Türk Hava Yolları için, saatinde 

kalkıyor, düzeldi, şöyle oldu, böyle oldu diye •teşek
kürler vardı. Son zamanlarda bu yine bozulmaya 
başladı, hatta 6 saate kadar rötar yapan uçaklar 
olduğunu gazetelerde okudum. Bilmiyorum, bilhassa 
'bayram günlerinde olmuş bu. Bunlar üzerinde dur
mak lazım. Çünkü, insanların asabını, moralini bo
zuyor. Bilhassa turistik mevsimlerde hiç de doğru 
değil böyle 6 saat, 4 saat rötar. Bir daha bizim hava 
yollarını kimse tercih ©tmez, başka uçaklarla gel
meyi gitmeyi daha yeğ bulur. Onun için bunun üzerin
de durmakla fayda var zannediyorum. Tabii biraz da 
uçakların azlığından oluyor bu, biliyoruz ama, bu mev-
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«fai'lere mahsus olmak üzere uçaık kiralamak mı la- I 
zım, yoksa biraz daha uçağımızı takviye edip, dış hat
ları biraz daha mı 'kuvvetlendirmek lazım? Türk 
Hava Yollarında bu hususta bir çalışma yapmak la
zım. 

Bir de temizlik konusunda, uçaklarda ve demir
yollarında temizlik üzerinde çok şeyler söylenmek
tedir. 

Gerçi halkımızın bu gibi konularda evvela kendi
sinin ıtemiiz olması lazım. Adam trenin koridoruna 
oturur, orada çıkınını açar, yemek yerse, soğan ar
tıklarını oraya bırakırsa, suyunu testiyle götürmeye 
falan kalkarsa tabii bu trenlerde temizlik yapmak 
mümkün değildir, ama trenlerdeki temıizlik personeli 
ıiyi çalıştırılırsa zannediyorum Ibiraz daJha temiz ola
bilir trenlerimiz. 

IKaıldı ki, Mavi Tren'den dahi şikâyetler alıyo
rum. Mavi Tren en temliz tren olmasına rağmen on
da dahi pislikten şikâyet ediyorlar. 'Ben bunu bir 
not olarak belirtiyorum. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının bu ra
poru üzerinde Genel Görüşme açıyorum. 

Söz akmak isteyen var mı?.. Yok.. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Rapor bilgilerinize sunulur. 

29. — Uçak Servisli Anonim Şfrıketâ 
BAŞKAN — Uçak Servisi Anonim Şirketi ra

porunun «Sonuç» kısmını okutuyorum : 
•«Uçak Servisi Anonim Şirketinin 19 024 542,34 

lira dönem kârıyla kapanan ve kendi Genel Kuru
lunda 3)1 Mart 1978 tarihinde onaylanan 1977 yılı 
bilançosu ile kâr ve zarar Ihesabı, 

28 Mart 1979 tarihinde kendi Genel Kurulunda 
kabul edilen 1978 yılı bilançosu ile 37 208 509,79 
lira karta kapanan kâr ve zarar hesabı, 

6 Mart 1980 tarihinde kendi Genel Kurulunda 
kabul edilen 1979 yılı bilançosu ve 179 553 800,65 
lira dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı genel 
görüşmeye arz olunur.» I 

(BAŞKAN — Bu rapor üzerinde Genel Görüşme 
açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı?.. Yok. I 
Genel Görüşme tamam'lanmıştır. I 
Rapor bilgilerinize sunulur. 

30. — Türidye Süt EndîisMsli Kuramu ve Mües
seseleri, 

(BAŞKAN — Türkiye Süt Endüstri Kurumu ve 
'buna bağlı müesseseleri ayrı ayrı okutacağım. I 
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Evvela Süit Endüstrisi' Kurumu raporunu «Sonuç» 
'kısmını okutuyorum : 

«1. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun; 
1974 yılı bilançosu ve 14 540 020,63 lira dönem 

zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı. 
1975 yılı bilançosu 8 575 597,65 lira dönem za

rarıyla kapanan kâr ve zarar 'hesabı, 
1976 bilançosu ve 82 904 645,31 lira dönem za

rarıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
1977 yılı bilançosu ve 165 448 134,92 lira dönem 

zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
1978 yılı bilançosu ve 253 244 412,79 lira dönem. 

zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
1979 yılı bilançosu ve 452 903 199,15 lira. dönem 

zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
Tahkikat sonucu doğacak neticeler saklı kalmak 

kaydıyla tasviplerinize arz olunur.» 
BAŞKAN — Tahkikat devam ediyor herhalde 

değil mi efendim?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tahkikatı de
vam eden var, yeniden başlamasını istediklerimiz 
var. 

IBAŞKAN — Açılması ihtknali olanlar da var? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Var, evet. 

ıBAŞKAN — 1974 yılından beri denetim görme
miş ve hesapları 1974'den beri hep zararla kapanıyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

•BAŞKAN — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun 
1974'den 1979'a kadar olan bu hesapları üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Kurumun bu yıllara ait hesaplarının Komisyonun 
Raporunda zikredildiıği 'şekilde, tahkikat sonucu do
ğacak neticeler saklı kalmak kaydıyla ibrasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Adana Süt ve 
Mamulleri Sanayii Müessesesi raporunu okuıtuyo-
rum r 

«2. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Adana 
Süt ve Mamulleri Sanayii Müessesesinin; 

1974 yılı bilançosu ve 2 745 964,21 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1975 yılı bilançosu ve 142 170,91 lira dönem kâ
rıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1976 yılı bilançosu ve 12 997 113,50 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 



M. G. Konseyi B : 66 

1977 yılı bilançosu- ve 10 494 077,93 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 17 420 954,39 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 28 345 697,31 lira donem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar 'hesabı, 

Tahkikat sonucu doğacak neticeler saklı kalmak 
kaydıyla tasviplerinize arz olunur.» 

BAŞKAN — Adana Süt ve 'Mamulleri Sanayii 
Müessesesinin 1974 yılından itibaren olan bu hesap
larla ilgili raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? 
yok. 

Burada da yine tahkikat gerektiren konutlar var 
ve şartlı olarak ibrası teklif ediliyor. 

Tahkikat sonucu doğacak neticeler saklı kalmak 
kaydıyla 1974 ila 1979 seneleri kâr ve zarar hesabı 
ve bilançolarının ilbrasını oylarınıza sunuyorumı: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu istanbul Süt ve 
Mamulleri Sanayii Müessesesinin raporunu okutu
yorum; 

«3. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu İstanbul Süit 
ve Mamulleri Sanayii Müessesesinin; 

1974 yılı bilançosu ve 2 850 002, 53 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1975 yılı bilançosu ve 6 078 958,30 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1976 yılı bilançosu ve 7 702 065,02 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesaibı, 

1977 yılı bilançosu ve 6 812 995,27 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 13 597 824,86 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

H979 yjh bilançosu ve 23 249 837,41 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesaibı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 

BAŞKAN — Bunda tahkikatı gerektiren bir 
konu yok. 

ıBMBKUt AMfÜRlAL HİÜSNfÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Pılan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

ıB'AŞKAN — İstanbul Süt ve Mamulleri Sanayi 
Müessesesinin bu raporları üzerine söz almak iste
yen var mı?.., Yok, 

Bu müessesenin 11974 ilâ 1979 yılları hesabımın' 
ibrasını oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.,. (Kabuil edilmiştir., 

izmir Süt ve Mamulleri Sanayii Müessesesi ra
porunu okutuyorum: 
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4. »«Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu izmir Süt 
ve Mamulleri Sanayii Müessesesinin; 

1974 yıllı bilançosu ve 1 5811 299,64 lira 'dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

H975 .yılı bilançosu ve 990 157*88 lira dönem za
rarı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

(1976 yıllı bilançosu ve 2 205 864,43 lira dJönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

11977 yılı bilançosu ve 3 251 001,17 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

»1978 yılı bilançosu ve 1 289 078,36 ılira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

11979 yılı bilançosu ve 1 078 020,32 lira dönem 
kârı ile kapanan kar ve zarar hesabı» 

Tasviplerimize arz olunur.» 
•BAŞKAN — izmir ıSüt ve Mamulleri Sanayii 

Müessesesinin bu raporları üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Bu müessesenin 1974, 1979 yıllarına ait bu he
saplarının ibrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
sdenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir., 

ıKars Süt ve Mamulleri Sanayii Müessesesi rapo-
rununu okutuyorum!: 

K<5\ Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kars Süt 
ve Mamulleri Sanayii Müessesesinin; 

1974 yıllı bilançosu ve 7 31813 109,89 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1975 yıılı bilançosu ve 5 645 363,07 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1976; yılı bilançosu ve 13 7718 565,73 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

il 977 yılı bilançosu ve 13 294 500,99 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

11978 yılı bilançosu ve 22 '648 882,81 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 25 195 327,48 lira dönem 
zararı ille kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 
BAŞKAN — Kars'ınkü neden bu kadar zarar 

ediyor, mesela izmir'in ki o kadar değil de. 
(Şimdi 'istanbul'un var, bazı dönemlerin kârı bi

le var. Müessese de aynı müessese, acaba neden 
Kars'daki zarar ediyor? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Başkanım, halihazırda izmir ve 
Burdur Müesseseleri en kârlı çalışan müesseseleri-
T»izdendir. Kars da aynı büyüklükte ve aynı kapa
sitede olmasına rağmen süt alamamaktadır. İzmir'de 
günde 100 ton süt işlenirken, Kans'da aynı dönemde 
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2 Veya 3 ton süt 'işlenmektedir; çünkü Kars fabrika- I 
sı ancak 2-3 ton sütü zor satın alabilmektedir. I 

IBAŞKAN — Esas hayvancılık bölgesi orası., 
TARTM VE ORMAN BAKANI SABAHAT

TİN ÖZBEK — Hayvancılık 'bölgesidir orası Sa
yın 'Başkanım, fakat mandıralar yani özel sektör ora
da sütte öl koymaktadır. Özel sektör sütü topladı
ğından dolayı bu durum hasıl olmaktadır. Sayın 
Başkanım, bizim de toplama teşkilâtımız gayet za
yıf idi. Şimdi ayrıca bir toplama teşkilatı kurduk. 
Bu toplama teşkilatımız devamlı vasıtalarla köyler
den «üt toplamaktadır- I 

ıBAŞKJAN — Teşekkür ederim. 
Kars Süt ve Mamulleri Sanayii Müessesesinin bu 

raporları üzerinde söz almak isteyen 'var mı?.. Yok. 
ıBu müessesenin 4 senelik 1974 ve 1979 seneleri 

bu hesaplarının ibrasını oylarınıza .sunuyorum': Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. I 

«31. Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
ıBAŞKAN — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 

raporunun «Sonuç» kısmını okutuyorum: 
Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 115 106 096,72 

lira dönem kârı ile kapanan 1977 yılı bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabı tahkikat sonucu doğacak neti-
oe'ler saklı kalmak kaydıyla, 

i39 779 '683 lira dönem kârı ile kapanan 1978 yılı 
bilançosuyla kâr ve zarar hesabı, 

3ı80 707 980̂ 69 lira dönem kârı ile kapanan 1979 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 
fBA$KAN — Türkiye Zirai Donatım Kurumu

nun bu hesapları üzerinde söz almak isteyen var I 
mı?.. Yok. 

Bu 3 sendik hesabın ibrasını', 1977 yılı tahkikat 
sonucu doğacak neticeler saklı, kalmak kaydıyla oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

32. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri 
ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi 

BAŞKAN — Türkiye Zirai Donatım Kurumu Zi
raat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi 
raporunun «Sonuç» kısmını okutuyorum: 

«Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri 
ve Makineleri Fabrikaları Müessesesinin 65 678 18'8,39 
lira zararla kapanan 1977 yılı bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabı, 

1103 337 284,98 lira zararla kapanan 1978 yılı 
bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, | 
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163 058 800J21 lira zararla kapanan 1979 yılı 
bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 
BAŞKAN — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 

Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessese
sinin kâr ve zarar hesabı üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Yok. 

'Bu 3 senelik hesabının ibrasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.,. Kabul' 
edilmiştir. 

33. Atatürk Orman Çiftliği 
ıBAŞKAN — Atatürk Orman Çiftliği raporu

nun «Sonuç» kısmını okutuyorum: 
«Atatürk Orman Çiftliğinin 1977 yılı bilançosu 

ve 4 '284 '851,90 lira dönem zararı ile kapanan kâr 
ve zarar hesabı, 

(1978 yuh bilançosu ve 10 926 914,51 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 1 ı600 534,79 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 
ıBAŞKAN — Bu 1980 ve 1981 yılları yine kâr

lı mıdır acaba? 
TARIM VE ORMAN (BAKLANI SABAHAT

TİN ÖZBEK — Sayın Başkanım, 1980 yılında 26 
milyon kârımız olmuştur. Yalnız, sermaye sıkıntı
mız vardır. O sermaye de Bakanlar Kurulunca ar
tırılmıştır. Sermayesinin tümü 7,5 milyon lira idi. 

(BAŞKAN — Tabii o zaman iyi para idi 7,5 mil
yon; bugün için tabii az. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN 'ÖZBEK — Önümüzdeki yıl daha geniş çare ve 
imkânlar hazırlanacaktır Sayın Başkanım. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Atatürk Orman Çiftliğinim hesapları üzerinde 

söz almak isteyen var mı?.. Yok, 
'Bu 3 yıllık hesapların ibrasını oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

34. Yem Sanayii TA§. 
BAŞKAN — Yem Sanayii Türk Anonim Şir

keti Raporunun «Sonuç» kısmını okutuyorum1: 
«Yem Sanayii Türk Anonim Şirketinin 7 800 868,99 

lira kâr ile kapanan ve kendi genel kurulunda 
1 5 . 3 . 1978 günü onaylanan 1977 yıih bilançosu 
ile kâr ve zarar hesabı, 

15 Mart 1979 tarihindeki genel kurulunda kabul 
edilen 1978 yılı bilançosu ile 24 886 474,38 (Bira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
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311 . 3 . '1980 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 1979 yılı bilançosu ve 32 180 266,79 
lira dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı 

Genel görüşmeye arz olunur.»: 
(BAŞKAN — Yem Sanayii Türk Anonim Şirketi

nin hesa'bı üzerinde Genel Görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok< 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 
35. Türkiye Yapağı ve TiMc Anonim Şirket 
IBAıŞKIAN — Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim 

Şirketi 'raporunun «Sonuç» kısmını okutuyorum: 
«Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketinin; 
20 . 3 . 1978 tarihindeki kendi genel kurulunda 

kabul ©dilen 1977 yılı bilançosu ve 1 857 452,28 li
ra dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

20 . 3 . 1979 'tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen '1978 yılı bilançosu ve 1 338 873,10 li
ra dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

14 . 3 . 1980 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 1979 yılı bilançosu ve 10 308 297,14 
lira dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Gendi görüşmeye arz olunur».. 
BAŞKAN — Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim 

Şirketinin bu raporu üzerinde Genel Görüşme açı
yorum., 

ıSöz almak isteyen var mı?.. Yok., 
Genel 'görüşme tamamlanmıştır., 
(Bilgilerinize sunulur. 

36. Güneydoğu Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
'BAŞKAN — Güneydoğu Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi raporunun «Sonuç»; kısmını okutu
yorum!: 

«Güneydoğu Sanayi ve Ticaret A. Ş. nin geçmiş 
yıllardan devreden 1 661 014,71 lira zararından dö
nem kârının mahsubu sonucu 1 557 470,73 lira za
rarla kapanan ve kendi genel kurulunda 311.3.11978 
'tarihimde onaylanan 1977 yıılı 'bilançosu ile 103 543,98 
lira dönem kân ile sonuçlanan kâr ve zarar hesa
bı, 

30 . 3 . 1979 tarihinddki 'genel' kurulunda kabul 
edilen 1978 yılı 'bilançosu ile 132 745,89 lira dönem 
Zararı ile kapaman kâr ve zarar hesabı, 

28 . 3 . 1980 ıtarihimde kendi genel kurulunda ka
bul edilen 1979 yılı bilançosu ve 634 100,43 lira dö
nem zararı ile kapaman kâr ve zaırar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
IBAŞ'KIAN — IBU da genellikle zararına işleyen 

bir müessese oluyor, henüz kâra geçememiş 3 sene-

IBu rapor üzerimde Genel Görüşme açıyorum. 
iSöz almak isteyen var mı?.. Yok., 
Genel Görüşme 'tamamlanmıştır. 
iBJgİlerinize sunulur. 

37. İş ve İşçi Bulma Kurumu 
fBAŞKAN — itş ve işçi Bulma Kurumu raporu

nun «Sonuç» kısmını okutuyorum: 
ı«lîş ve İşçi 'Bulıma Kurumunun'; 
1975 yılı 'bilançosu ile 9 960 956,03 lira gider faz

lasıyla kapanan gelir ve gider hesabı yapılmış ve 
yapılacak tahkikat sonucu doğacak neticeler saklı 
kalmak kaydiyle, 

1976 yılı 'bilançosu ile 1'2 180 683,50 lira gelir 
fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı yapılmış ve 
yapılacak tahkikat sonucu doğacak neticeler saklı 
kalmak kaydiyle, 

'1977 yılı bilançosu ile 22 8(11 319,28 lira gelir 
fazlasıyla kapanan gelir ve 'gider hesabı, 

1978 yılı bilançosu ile 93 319 087,91 lira gelir faz
lası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

1979 yılı bilançosu ile 67 956 676,316 lira gelir 
fazlası ile kapanan gelir ve güder hesabı, 

Tasavipl'erinıize arz olunur.» 
BAŞKAN — 1975, 1976 yılları için tahkikat so

nucu doğacak neticeler saklı kalmak kaydıyla diyor
sunuz. 

EMiEKLlî AMflRJAL (HÜSNÜ ıKÜÇÜKAHMET 
(Büfiçe-fPlan (Komisyonu 'Başkanı) — Personel alım 
ve atamalarında uygunsuzluk ve usulsüzlükler var 
diye Yüksek Hâkem Kurulu raporunda kayıt var., 

ıBAŞKAN — Bu rapor üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Yok. 

Ifş ve lîşçi IBulma Kurumunun 1975 ve 1976 yıl
ları bilançolarını tahkikat sonucu doğacak neticeler 
saklı kalmak kaydiyle ve diğer 1977, 1978 ve 1979 
yılları hesaplarımın ibrasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

.38. Sümerbank ille Bağlı Müesseseler ve Teşekkülce 
Yönetilen İştirakleri 

BAŞKAN — Sümerbank'a ait raporun «Sonuç» 
kısmını okutuyorum: 

«Sümerbank'ın 75 '688 087,49 lira dönem zara-
rıyla kapanan 1976 yıılı bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabı, 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinin geçen 
yıldan devreden 50 474 329j89 lira zararla birlikte, 
90 786 726,411 lira zararla kapaman 1976 yılı 'bilan
çosu ile 40 312 396,52 lira 'dönem zararı ile sonuç
lanan kâr ve zarar hesabı, 
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12. Sümerbank'ın dönem kârından 75 688 087,49 
lira tutarındaki tgeçmiış yıllar zararının mahsubu so
nucu 49 650 «91,49 »lira kâr ile kapanan 1977 yılı bi
lançosu ile 125 338 978,98 lira dönem kârı ile sonuç
lanan' kâr ve zarar hesabı, 

iSümerbank'ın 1978 yılı bilançosu ile 367 8(83 182,59 
lira dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar 'hesabı, 

Sümerbank'ın 1979 yılı bilançosu ve 841 385 32341 
lira dönem kârı ile 'kapanan kâr ve zarar hesabı, 

.3. Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinin 
geçmiş yıllardan devreden 90 786 726,41 lira zarar
dan dönem kârının mahsubu sonucu 47 600 171,75 
lira zararla kapanan 1977 yılı bilançosu ile 
43 1'86 554,66 lira dönem kârı ile sonuçlanan kâr 
ve zarar hesabı, 

ISümerbank Alım ve Satım Müessesesinin 1978 
yuh bilançosu ile 186 5122 779,49 lira dönem kârı tide 
kapanan kâr Ve zarar hesabı, 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinin 1979 
yılı 'bilançosu ve 315 599 407,60 lira dönem kârı ile 
kapanan kâr ve zarar hesabı, 

4, ıSümerbanık 'Defterdar Yünlü Sanayii Mües
sesesinin 54 596 590,64 lira dönem kârı ile kapanan 
1977 yılı bilançosu ile kâr zarar hesabı, 

ıSümerbank Defterdar Yünlü Sanayii Müessese
sinin 86 890 968,33 lira dönem kârıyla kapanan 
1978 yılı biilançosuyla kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii Müessese
sinin 1979 yılı bilançosu ve 32 406 996,06 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

5t Sümerbank Diyarbakır Halı ve Yünlü Sa
nayii Müessesesinin 'geçmiş yıllardan devreden 
8 '194 396,36 lira zararla birlikte 9 778 432,56 lira 
zararla kapanan 1977 yılı (bilançosu ile 1 584 036,20 
lira dönem zararıylla sonuçlanan kâr ve zarar hesa
bı, , ' 

Sümerbank Diyarbakır Halı ve Yünılü Sanayii 
Müessesesinin 1978 yılı bilançosu ile 25 913 500,45 
lira dönem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Diyarbakır Hah ve Yünlü Sanayii 
Müessesesinin 1979 yılı bilançosu ve 31 269 697,09 
lira dönem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

6. Sümerbank Halıcılık Müessesesinin geçmiş 
yıllardan devreden 4 473 306,56 lira zarardan dönem 
karının mahsubu sonucu 2 443 823,16 iira zararla 
kapanan 1977 yılı bilançosu ile 2 029 483,40 lira dö
nem kârıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Halıcılık Müessesesinin 1978 yılı bi
lançosu ile 35 986 390,12 lira dönem kârıyla kapa
nan kâr ve zarar hesabı, 
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Sümerbank Halıcılık Müessesesinin 1979 yılı bi
lançosu ve 76 138 083,19 lira dönem kârıyla kapa
nan kâr ve zarar hesabı, 

7. Sümerbank Hereke Yünılü Sanayii Müessese
sinin 67 271 130,87 lira dönem kârı ile kapanan 1977 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Hereke Yünlü Sanayii Müessesesi
nin 1978 yılı bilançosu ile 58 548 477,37 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Hereke yünlü Sanayii Müessesesinin 
1979 yılı bilançosu ve 161 096 5184,63 lira dönem kâ
rı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

8. Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müesse
sesinin 46 005 236,41 'lira dönem kârı ile kapanan' 
1977 yıllı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı* 

Sümerbank Merinos Yünilü Sanayii Müessesesi
nin 1978 yılı bilançosu ile 104 »64 816,69 lira dö
nem kân ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi
nin 1979 yılı bilançosu ve 1'31 475 846,24 ltira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar 'hesabı, 

9. Sümerbanik Pamuk Satmalıma ve Çırçır Fab
rikaları Müessesesinin 42 325,70 lira dönem kârı ile 
kapanan 1977 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesa
bı, 

Sümerbanik Pamuk Satmalına ve Çırçır Fabrika
ları Müessesesinin 1978 yıiı bilançosuyla 39 907,35 
lira dönem kân ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Pamuk Satma'lma ve Çırçır Fabrika
ları Müessesesinin 1979 yılı bilançosu ve 305 3911,04 
lira dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

10. Sümerbank Taşköprü Kendir Sanayii Mü
essesesinin geçmiş yıllardan devreden 28 285 784,59 
lira zararla birlikte 36 726 «08,50 lira zararla kapa
nan 1977 yılı bilançosu -ite 8 441 023,91 lira dönem 
zararı ile sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbanik Taşköprü Kendir Sanayii Müessese
sinin 1978 yılı bilançosu ile 145 877,01 lira dönem 
zararı dle kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Taşköprü Kendir Sanayii Müessese
sinin 1979 yılı bilançosu ve 16 146 110,93 lira zarar
la kapanan kâr ve zarar hesabı, 

İlli. Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii Mü
essesesinin geçmiş yıllardan devreden 63 292 781,90 
lira zararla birlikte 133 303 555,60 lira zararla ka
panan 1977 yılı bilançosu üle 70 010 773,70 lira dö
nem zararı ile sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbanik Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi
nin 1978 yılı bilançosu ile 128 580 419,59 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
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Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi
nin 1979 yılı bilançosu ile 85 594 230,59 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

12. Sümerbank Bakırköy 'Pamuklu Sanayii Mü
essesesinin geçmiş yıllardan devreden 17 023 8132,47 
lira zarardan dönem kârının mahsubu sonucu 
15 1'68 581,58 lira zararla kapanan 1977 yılı bilançosu 
ile 1 855 250J89 lira dönem kârı ile 'sonuçlanan kâr ve 
zarar hesabı, 

iSümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi
nin 1978 yılı bilançosuyla 19 892 917,9:8 lira .dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

İSümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müesse
sesinin 1979 yıılı bilançosu ve 105 007 594,54 lira 
dönem kân ile 'kapanan kâr ve zarar hesabı...» 

BAŞKAN — IBiır 'dakika, bir dakika. 
Şimdi bu da pamuklu sanayii (Bakırköy), öteki 

de (Adana) pamuklu sanayii; 'ikisi de aynı ışeyi yapı
yor. Birisi muazzam zararlarla kapatıyor, birisi kâr
la kapatıyor. Ş'imdi altta gelecek Denizdi Pamuklu 
Sanayii de zararla kapanıyor. Yan] akıl erdirmek 
mümkün değil. 

'EMEKLİ lAlMtRlAL' (HÜSNÜ İKÜÇÜKAHMET 
Pütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — 1979'la ilgili
dir Sayın Başkanım ve tamamiyle istihdam soru
nundan ileri gelmektedir. 1979'da Adana Pamuklu 
Sanayii bu bakımdan zarar •etmiştir., 

ÎEtAŞK'AlN — Yok. Adana, 1977'de zarar var 
1978'de de zarar var. 

OM'EKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Adana Pa
muklu Sanayii hep öyle. Bu durum istihdamdan do
ğuyor. 

/BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Sayın Başkanım özellikle başlı
ca sorun, gerek istihdam, 'gerek işçinin rahat çalış
maması, iyi çalışmaması, huzursuzluklara alet olma
sı konusu burada başlıca yöntem olmuştur. Yapılan 
mamul tiplerinin etkisi de bunda varıdır Sümerbank-
m en büyük zorluğu tekstil sanayiinde 1933 yılından 
beri öncülük yapması nedeniyle eski fabrikalarının 
demode hale gelmesinde ve omların ımodernizas-
yonda, reorganizasyonda 'geç kalmış olmaları ba
kımlından müesseseler arasında farklar da yaratılmış 
bulunmaktadır. iBu hususta özel bir proje vardır; 
fakat Sayın 'Komisyon Başkanı Küçükahmet'in be
lirttikleri gibi, huzur ve 'istikrarın bozulması, bura
daki grevlerin etkisi çok büyük oldu. 

IBAŞKAN — Peki, simidi 1980'de 1981 "ide acaba 
kâra geçmeye başladı mı Adana Pamuklu Sanayii? 

EMEKLİ AM'İİRAL HÜSNÜ ıKÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — 1980'de de bü
yük çapta Adana Pamuklu Sanayiinin zararı vardır, 
zannederim 239 milyon lira civarında. Çünkü o dev
re oranın hiç çalışamadığı bir devre olmuştur, 12 
Eylülden evvel. 

İBAŞKAN — 1981'i şimdi bilemiyoruz tabii. 
SANAYİ VİE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 

KOCATOPÇU — Şimdi iyi. 
İBAŞKAN — Raporun okunmasına devam edi

yoruz: 
«13. Sümerbank Denizli Pamuklu Sanayii Mü

essesesinin geçmiş yıllardan devreden '6 T89 667,32 
lira zararla birlikte '6 649 574,73 lira zararla kapa
nan 1977 yılr bilançosu ile 459 907,41 lira dönem za
rarıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Denizli Pamuklu Sanayii Müessese
sinin 1978 yılı bilançosu ile 12 096 260,23 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Denizli Pamuklu Sanayii Müessese
sinin 1979 yılı bilançosu ve 156 086 394,88 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

114 Yatırım safhasında bulunan Sümerbank Di
yarbakır Pamuklu Sanayii Müessesesinin 1977 yılı 
içinde hesapları çalışmayan 1977 yılı bilançosu, 

Yatırım safhasında bulunan Sümerbank Diyarba
kır Pamuklu Sanayii Müessesesinin 1978 yılı içinde 
netice hesabı çalışmayan 1978 yılı bilançosu, 

Sümerbank Diyarbakır Pamuklu Sanayii Mües
sesesinin 1979 yılı bilançosu ve 42 201 620,77 lira 
dönem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

iBA'ŞtKAiN — Yani bu 1979'da çalışmaya 'başla
mış demek. Evet, okuyunuz, buyurun. 

15. Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müesse
sesinin 'geçmiş yıllardan devreden 41 600 094,46 li
ra zararla birlikte, 8(1 #90 374,68 lira zararla kapa
nan 1977 yılı bilançosu »ile 40 290 280,22 lira dö
nem zararı ile sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi
nin 1978 yılı bilançosu ile 14 '611 945,00 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi
nin 1979 yılı bilançosu ve 29 891 343,35 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr 've zarar hesabı, 

16, Sümerbank Erzincan Pamuklu Sanayii Mü
essesesinin 11 244 791,28 lıira zararla kapanan 1977 
yılı bilançosu ile 11 129 655,46 lira dönem zararıy
la sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 
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Sümerbank Erzincan Pamuklu Sanayii Müessese
sinin 1978 yılı bilançosuyla 9 0311 343,13 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Erzincan Pamuklu Sanayii Müesse
sesinin 1979 yılı bilançosu ve '2 444 463,76 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

117. ISümerbanlk Eskişehir Basma Sanayii Mü
essesesinin 18 081 074,52 lira dönem kârıyla kapa
nan 1977 yılı bilançosuyla kâr ve zarar hesabı 

Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessese ..-
nin 1978 yılı bilançosuyla 67 938 621,84 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr Ve zarar hesabı, 

iSüımerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi
nin 1979 yılı bilançosu ve 110 450 944,45 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1'8. Sümerbank izmir Basma Sanayii Müessese
sinin 69 8188 6611,80 lira dönem kârıyla kapanan 
1977 yılı bilançosuyla kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank tamir Basma Sanayii Müessesesinin 
1978 yıh bilançosuyla 80 254 526,17 lira dönem kâ
rıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank İzmir 'Basma Sanayii Müessesesinin 
1979 yılı bilançosu ve 75 445 3216,36 lira dönem kâ
rıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

19. Sümerbank Kahramanmaraş Pamuklu Sa
nayi Müessesesinin 16 730 583,02 lira dönem kârıy
la kapanan 1977 yılı bilanço suyla kâr ve zarar he
sabı, 

Sümerbank Kahramanmaraş Pamuklu Sanayii 
Müessesesinin 1978 yuh bilançosuyla 27 318 830,12 
lira dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Kahramanmaraş Pamuklu Dokuma 
Sanayi Müessesesinin 1979 yılı bilançosu ve 
136 1137 770,35 lira dönem kârıyla kapanan kâr ve 
zarar hesabı, 

20. Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Mü
essesesinin geçmiş yıllardan devreden 57 041 665,11 
lira zararia birlikte 81 308 1 4 4 3 lira zararla kapa
nan 1977 yılı bilançosuyla 24 266 479,62 lira dönem 
zararıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessese
sinin 1978 yıh bilançosu 37 699 053,92 lira kârla ka
panan kâr ve zarar hesabı, 

ISümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessese
sinin 1979 yılı bilançosu ve 93 116 026,58 lira dö
nem zararıyla kapanan kâr Ve zarar hesabı, 

21. Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Mü
essesesinin dönem kârından 17 8511 995,64 lira tu
tarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu sonucu 

4 '823 314,42 lira kârla kapanan 1977 yılı bilançosu 
ile 22 675 310,06 lira dönem kârıyla sonuçlanan kâr 
ve zarar hesabı, 

Sümerbamlk Kayseri Pamuklu Sanayii Müessese-' 
sinin 1978 yılı bilançosuyla 103 '856 551,44 İra dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessese
sinin 1979 yıh bilançosu ve '86 954 762,66 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

22. Sümerbank (Nazilli ıBasma Sanayii Müesse-
'. sesinin dönem kârından 4 945 686,76 lira tutarında

ki 'geçmiş yıl zararının mahsubu sonucu 2 090 489,82 
lira kârla kapanan 1977 yılı bilançosuyla 7 036 176,58 
lira dönem kârıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesinin 
1978 yılı bilançosuyla 13 088 991,94 lira dönem za
rarıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesinin 
1979 yılı bilançosu ve 46 663 120,57 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

ı23. Sümerbank Sivas Çimento Sanayii! Müesse
senin geçmiş yıllardan devreden 66 102 081,01 lira 
zararla birlikte 911 299 785,54 lira zararia kapanan 
1977 yıh bilançosuyla 25 197 704,53 lira dönem za
rarıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

ıSümerbank Sivas Çimento Sanayii Müessesesi
nin 1978 yılı bilançosuyla 12 174 281,64 lira dönem 
zararıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

ISümerbank Sivas Çimento Sanayii Müessesesi
nin 1979 yılı bilançosu ve 27 03i8 240, 59 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

24. Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayii Müessese
sinin ıgeçmiş yıllardan devreden 313 507 345,45 lira 
zarardan dönem kârının mahsubu sonucu 12 882 737,03 
lira zararia kapanan 1977 yılı blançosuyla 
20 624 608,42 lira dönem kârıyla sonuçlanan kâr ve 
zarar hesabı, 

ISümerbank Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesinin 
1978 yılı bilançosuyla 32 806 .646,71 lira dönem kâ
rıyla kapanan kâr ve zarar hesabı* 

Sümerbank A'teş Tuğlası Sanayii Müessesesinin 
1979 yılı bilançosu ve 55 260 162,99 lira dönem kâ
rıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

25. Sümerbank Konya Krom Mağnezit Tuğla 
Sanayii Müessesesinin 50 905 778,55 lira dönem kâ
rıyla kapanan 1977 yılı bilançosuyla kâr ve zarar he
sabı, 

Sümerbank Koraya Krom Mağnezit Sanayii Mü
essesesinin 1978 yılı bilançosuyla 28 406 809,71 lira 
dönem kârıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 
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ISümerbank Konya Krom Mağnezit Tuğla Sana
yii Müessesesinin 1979 yılı bilançosu ve 90494,877,60 
lira dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı* 

!26. Sümerbaınk Yarımca Seramik Sanayii Mü
essesesinin geçmiş yıllardan devreden 91 833 750,06 
lira zarardan dönem kârımın mahsubu sonucu 
75 1121 '846,01 lira zararla kapanan 1977 yılı bilan
çosuyla, 27 395 270,05 lira dönem kârıyla sonuçla
nan kâr 've zarar hesabı, 

Sümerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessese
sinin 1978 yılı bilançosuyla '62 9119 557,37 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessese
sinin 1979 yılı bilançosu ve 86 363 663,60 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

27. Sümerbank Yıldız Çini ve Porselen Sanayii 
Müessesesinin geçmiş yıllardan devreden 4 427 141,40 
lira zararla birlikte, 4 903 464,49 lira zararla kapa
nan 1977 yılı bilançosu 'ile 476 3123,09 lira dönem za
rarıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank Yıldız Çini ve Porselen Sanayii Mü
essesesinin 1978 yılı bilançosuyla 7 456 OÎ40,5'6 lira 
dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

ISümerbank Yıldız Çini Ve Porselen Sanayii Mü
essesesinin 1979 yılı bilançosu ve 9 416 044,71 lira 
dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

128, Sümerbank ıBozöyük Seramik Sanayii Mü
essesesinin 9 3111 291,91 lira dönem kârı ile kapanan 
1977 yıllı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank IBozöyük Seramik Sanayii Müessese
sinin 1978 yılı bilançosu İle 6 0511 267,03 lira dönem 
kân kapanan kâr ve zarar hesabı, 

ıSümerbank IBozöyük Seramik Sanayii Müessesesi
nin 1979 yılı bilançosu ve 25 166 012^62 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

129, ISümerbank Ordu Soya Sanayii Müessesesi
nin geçmiş yıllardan devreden 68 382 486,56 lira za
rarla 'birlikte 88 236 034,30 lira zararla kapananı 
1977 yılı bilançosu ile 19 853 547,74 lira dönem za
rar lyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

ISümerbank Ordu Soya Sanayii Müessesesinin 
1978 yılı bilançosu ile 26 497 164,9i lira dönem za-
rarıyla kapanan kâr ve zarar hesabi 

ıSümerbank Ordu Soya Sanayii Müessesesinin 
1979 yılı bilançosu ile 18 923 663,72 lira dönem kâ
rıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

30. Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz 
Mamulleri Sanayii Müessesesinin geçmiş yıllardan 
devreden 132 936 733, 38 lira zararla 'birilikte 199 802 

699,30 lira zararla kapanan 1977 yılı bilançosu ile 
66 861 965, 92 lira dönem zararıyla sonuçlanan kâr 
ve zarar hesabı, 

Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamul
leri Sanayii Müessesesinin 1978 yılı bilançosuyla 
100 668 453,99 lira dönem zararıyla kapanan kâr 
ve Zarar hesabı, 

S'ümerbank Gemilik Sunğipek ve Viskoz Mamul
leri Sanayii Müessesesinin 1979 yılı bilançosuyla 
12 1'80 107, 92 lira dönem kârıyla kapanan kâr ve 
zarar hesabı, 

31. Süıraerbanık Deri ve Kundura Sanayii Mües
sesesinin 46 307 634, 89 lira dönem kârıyla kapanan 
1977 yılı bilançosuyla kâr ve zarar hesabı, 

ıSümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessese
sinin 1978 yılı bilançosu ite 132 715 767,34 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

ıSümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessese
sinin 1979 yılı bilançosu ve 309 058 935, 04 Hıra dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

32. Sümerbank Bolu Suni Tahta Sanayii Mües
sesesinin 49 637 050,73 lira dönemi kârı ile kapanan 
Î977 yılı bilançosu ille kâr Ve zarar hesabı, 

Sümerbank IBolu 'Suni Tahta Sanayii Müessesesi
nin 1978 yılı bilançosuyla 79 331 260,66 Kıra dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Sümerbank ©olu Suni Tahfta Sanaıvn Müessesesi
nin 1979 yıllı bilançosu ve 180 659 578, 42 fflira dö
nem kârı l e kapanan kâr Ve zarar hesabı, tasvipleri
nize arz olunur.» 

EMEKTİ AMtUAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, 33 ve 33'den sonrası anonim şirket şeklinde 
görülmüş olduğu için o şekilde görüşlerinize arz edil-
milştir. 

BAŞKAN — O halde, Sümerbank'ıın buraya ka
dar okuduğulmuz müesseseleri de dahil' olmak üzere, 
77-78-79 yıllarının kâr ve zarar hesaplarınım ibrası
nı oylarınıza sunacağımı: Kabul' edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

Raporun devamını, 3 3 iten iıtibaren okuyunuz 
efendim; buyurun. 

«33. Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii 
T. A. Ş, hin geçmiş yıllardan devreden 68 305 294 60 
lira zararla birlikte, 114.491,931,11 lira zararla kapa
nan ve kendi genel kurulunda 31 Mart 1978 tarihin
de onaylanan 1977 yılı bilançosu ile 46 186 636 51 liıra 
dönem zararıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 
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Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii T. A. Ş. nin 
30 . 3 . 1979 tarihinde yapılan genel kurulumda ka-
'bul edilen 1978 yılı bilançasuyla 74 535 521,13 lira 
dönem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

a) Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii TA.Ş. 
m'in 30 Bkıim 1979 tarihindeki olağanüstü genel 
kurulunda kabul edilen 1 Ocak 1979 - 30 Haziran 
1979 dönemi tasfiyeye giriş bilançosu ve 15 6018.175, 
92 lira zararla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

b) Tasfiye halimdeki Adıyaman Pamuklu Doku
ma Sanayii T.A.Ş.n!in Adıyaman Asliye Hukuk Mah
kemesinin 22 Şubat 1980 gün ve 980/65 sayılı ka
rarıyla tasfiye ve infisahı tamamlanan ve 41 078 644, 
50 lira zararla kapanan 1 Temmuz 1979 - 31 Aralık 
1979 dönemi bilançosuyla kâr ve zarar hesabı, 

34. Antalya Pamuklu Dokuma 'Sanayii T. A. Ş.nin 
50 971 837,82 Kira dönem kârıyla kapanan ve genel 
kurulunda 24 Mart 1978 tarihinde onaylanan 1977 
yılı bf ançosuvla kâr. ve zarar hesabı, 

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.nin 
29 . 3 . 1979 ıtarih'mdeki kendi genel kurulunda ka
bul edilen 1978 yılı bilançosu 'ile 72 214 243,02 lıira 
dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T. A. Ş.nin 
28 Mart 1980 tarihimde kendi genel kurulunda fca-
hul editen 1979 yılı bilançosu ve 54 758 092,12 lira 
dönıem kân iıle kapanan kâr ve zarar hesabı, 

35. 'Bergama Pamuk îpliği ve Dokuma Sanayii 
T.A.Ş.min 16 295 605,97 lira dönem kârıvla kapanan 
ve genel kumlunda 29 Mart 1978 tarihinde onayla
nan 1977 vi'lı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

Bergama Pamuk îpliği ve Dokuma Sanayii T.A.S, 
nin 17 . 4 . 1979 tarihinde kendi genel kurulunda 
kabul «dilen 1978 yılı b'lançosuyl'a 18 926 549,30 
lira dönem kârıvla. kapanan kâr ve zarar hesabı, 

•Bergama Pamuk tpı;'*i ve Dokuma Sanavii T.A.S. 
ıılin 20 Mart 1980 tarihindeki kendi genel kurulun
da kabul edilen 1979 vıh blancosu ve 55 484 945,87 
lira dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

36. Karaman îplik ve Pamuklu Mensucat TAŞ'nin 
geçmiş yıllardan devreden 55 533 790,75 lira za
rarla birlikte 81 818 958,60 lira zararla kapanan ve 
kendi genel kurulunda 24 Mart 1978 tarihinde onay
lanan 1977 yılı bilançosu ile 26 282 167,85 lira dö
nem zararı ile sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Karaman iplik ve Pamuklu Mensucat TAŞ'nin 
30.3.1979 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edi
len 1978 yılı bilançosu ile 109 455 628,63 üra dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
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a) Karaman îplik ve Pamuklu Mensucat TAŞ'nin 
28 Ağustos 1979 tarihinde yapılan olağanüstü genel 
kurulunda tasfiyeye başlangıç tarihi olarak kararlaştı
rılan 30 Haziran 1979 tarihi itibariyle hazırlanan bi
lançosu ve 72 060 412,16 lira dönem zararı ile so
nuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

b) Tasfiye halinde Karaman îplik ve Pamuklu 
Mensucat Türk Anonim Şirketinin 1979 yılı bilanço
su ile 1 Temmuz 1979 - 31 Aralık 1979 dönemini 
kapsayan ve 24 776 517,87 lira dönem zararı ile so
nuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

37. Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi
nin 1 958 710,46 lira dönem zararı ile kapanan ve ge
nel kurulunda 28 Nisan 1978 tarihinde onaylanan 
1977 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketinin 
12.4.1979 tarihinde kendi genel kurulunda kabul edi
len 1978 yılı bilançosu ile 12 765 646,01 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

'Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketinin 
31 Mart 1980 tarihinde kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 98 641 136,24 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

38. Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii Ano
nim Şirketinin geçmiş yıllardan devreden 52 881 406,71 
lira zararla birlikte 76 264 467,02 lira zararla kapa
nan kendi genel kurulunda 28 Mart 1978 tarihinde 
onaylanan 1977 yılı bilançosu ile 23 383 060,31 lira 
dönem zararı ile sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii Anonim Şir
ketinin 26.3.1979 tarihinde kendi genel kurulunda tas
vip edilen 1978 yılı bilançosu ile 39 050 608,31 lira 
dönem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

a) Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii Anonim 
Şirketinin 17 Ağustos 1979 tarihinde kendi olağanüstü 
genel kurulunda kabul edilen 1 Ocak 1979 - 30 Hazi
ran 1979 dönemi bilançosu ve 11 848 267,22 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

b) Tasfiye halindeki Nevşehir Pamuklu Dokuma 
Sanayii Anonim Şirketinin Nevşehir Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 26 Şubat 1980 gün ve 1980/160 sayılı 
kararıyla tasfiye ve infisahı tamamlanan ve 
10 507 891,76 lira zararla kapanan 1 Temmuz 1979 -
31 Aralık 1979 dönemi bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabı, 

39. Tasfiye halinde Mensucat Boyaları Sanayii 
Anonim Şirketinin geçmiş yıllardan devreden 
175 994 018,07 lira zararla birlikte 195 367 698,69 lira 
zararla kapanan ve kendi genel kurulunda 28 Nisan 
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1978 tarihinde onaylanan 1977 yılı bilançosu ile | 
19 373 680,62 lira dönem zararı ile sonuçlanan kâr ve 
zarar hesabı, 

Tasfiye halinde Mensucat Boyaları Sanayii Ano
nim Şirketinin 12.3.1979 tarihinde kendi genel kuru
lunda kabul edilen 1978 yılı bilançosu ile 54 342 126,36 
lira dönem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasfiye halinde Mensucat Boyaları Sanayii Ano
nim Şirketinin 27 Mart 1980 tarihinde kendi genel ku
rulunda kabul edilen 1979 yılı bilançosu ve 
40 846 627,51 lira dönem zararı ile kapanan kâr ve 
zarar hesabı genel görüşmeye arz olunur. 

BAŞKAN — Nevşehir Pamuklu Dokuma, Mensu
cat Boyaları Sanayii Anonim Şirketi ve Karaman İp
lik ve Pamuklu Mensucat Türk Anonim Şirketi; bir 
de Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayi Türk Ano
nim Şirketi tasfiye halindeler. Karaman'daki ne za
man kurulmuştu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Çok eski. 

BAŞKAN — Yani 1970'lerden evvel midir? 
EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1970lerden ev
veldir; 1955. 

BAŞKAN — 33'ten 39'a kadar okunan bu mües
sese, bu şirketlerin hesapları üzerinde Genel Görüş
me açıyorum efendim. 

Söz isteyen var mı?.. Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
diğerlerinin zararlarını Devlet karşılayabiliyor; ama, 
bu anonim şirketlerin hissedarlarının devamlı bu za
rarlarla nasıl işin içinden çıktıklarını anlayamıyorum. 
Bilmiyorum bir izahı var mı? 

BAŞKAN — Tabii, şirket olduğuna göre bir çok 
hissedar var bunların içinde. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Devamlı ziyan 
ediyor. Nasıl tasfiye oluyor, devamlı ziyan halinde?.. 

BAŞKAN — Hem de ziyan böyle 1 milyon 2 mil
yon filan değil; 100 milyon, 80 milyon, 90 milyon fi
lan... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MüM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ayrıca, en son ör
nekte olduğu gibi, her yıl 50 milyon, 40 milyon tasfi- I 
ye edildiği halde, yine zarara devam ediyor. 

BAŞKAN — Çünkü işçiler duruyor orada; müte
madiyen ona para veriyor. Kim veriyor; nasıl veriyor | 
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o hissedarlar bunu; değil mi? Yani bunun hepsini Dev
let karşılamıyor herhalde. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Hayır. 

BAŞKAN — Bu hissedarların oraya gelip, işgal et
meleri lazım o müesseseyi... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir püf noktası 
var onun. Yürütemezler... Yani hissedar her yıl 40 
milyon verip de bu işten zarar edeceğine, vazgeçsin, 
ne alacağı, ne vereceği kalsın. Bu acayip yaklaşım... 
Anlayamadım..., 

BAŞKAN — Evet. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Sayın Başkanım, zaten bu tasfiye 
halinde olanlarda artık hissedarın bir ümidi kalma
mıştır. Bu; mevcut, eldeki gayrimenkul ve varlıkla
rın borçlara intikal etmesi için yapılan bir operasyon 
esnasındadır. Ancak, borçların çok büyük rakamlara 
ulaştığı yerlerde, onlardan meydana gelen yenli faiz 
borçları vesaire her yıl yeniden bir zarar meydana 
getirmektedir; ama, bu zararlar iflas şeklinde öden
meyecek zararlar haline gelmektedir. İşin acı tarafı 
buradadır. Bunlarda kurtuluş ümidi yoktur artık. 

BAŞKAN — Ama, bir an evvel bunun tasfiyesi
nin bitirilmesi lazım. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Tasfiye heyetleri, biraz evvel gayet 
güzel buyurulduğu gibi, maalesef bu işleri uzatmakta 
şahsi menfaatlerini bulmaktadırlar. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tensip buyuru-
lursa, bazı kanuni düzenlemeler getirelim; öyle 20 
sene tasfiye halinde kalan müesseselerin Devlet ke
sesinden devamlı olarak takviye edilmesini önleyelim. 
Çünkü 20 sene evvel belki sermayesi 50 milyondur, 
20 sene içerisinde 500 milyondan daha fazla tasfiye 
parası vermektedir. 

BAŞKAN — Sonra kaldı ki, bu zararların büyük 
bir kısmına veyahut da hissesi nispetinde Devlet de 
katılıyor; değil mi? 

SABRI TAVAZAR (Devlet Denetleme Kurulu 
Üyesi) — Sayın Başkanım, genellikle, Devletin katkısı 
eskiden daha fazlaydı, 

BAŞKAN — Şimdi, bizim 1971 - 1972 sıkıyönetim 
uygulamasında, sıkıyönetim kalktıktan sonra mahke
meler bir türlü bitmedi. Nihayet, Ankara'da topladık; 
gene bitmiyor. Baktık ki, bitmeyişinin sebebi, orada-
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ki hâkimler ve üyelerin sıkıyönetim tazminatı alması; 
bu böyle devam ettiği süre de bitmez bu mahkeme
ler dedik, kaldırdık tazminatı; derhal bitti, muhake
meler hemen bitti. 

Binaenaleyh, bunda da öyle; görevlendirilen kişi
lere bu ek görev ödeneği verilirse, bu bitmez; ne ka
dar uzatırsa o kadar kârı vardır; fazladan para alı
yor çünkü. Bence, görev deyip, bunu bitireceksen bi-

1. — TC Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görev
leri İçtüzüğünün 16 ncı maddesi uyarınca görevlen
dirilen Bütçe - Plan Komisyonunun; 12 . 5 . 1964 ta
rih ve 468 sayılı, 24 . 8 . 1977 tarih ve 2102 sayılı ka
nunların kapsamına giren Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin 1967 - 1979 döneminde kendi raporlarında 
belirtilen yıllara ait denetim raporları .(3/99) (Sayı : 
1 - 78) (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun ef emdim. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başikanmm, Bt ve BiaMc KururnuyOıa alakalı ola
rak «1980 yılı naısü, oliacafc?» diye buyurmuştunuz. 

(Bendeniz, 1<2 EyMidon sonraki dönem hakkında 
ibi%iım olduğu liçıin liyıiyıe doğru giıMğönâ aırz ötmiiışıt'im 
ve hemen de dışamdan tifort lisltemlişıttim; fakat öğleden 
evvelki celsede vakit bulunup arz edemedim. 

Ailldığım bilgiye göre, 1981 iilık 3 ayıcıdaki dönemlin 
fcâır durumu 569 milyon İradır. O itibarla, arz etti
ğim glilbi, 1980'de, 12 EyllüÜıden soraraM çakışmalarla 
beli diizellmetor olmuştur. Sonuıçliarı da ancak o za-
man glörüülmüş ıo3idru. 

tir denmeli; bunun bir yolu da bu. Ek para aldığı sü
rece uzatır durur. 

Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 
Öğleden sonra saat 14.00'te toplanmak üzere otu

rumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.27 

iBunu arz etaek liçin ısöz istedim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür edenim. 

39. Türkiye Demir ve Çelik İstetmeleri 
/BAŞKAN — 39 ncu sırada, Türkiye Demlk Çe-

llik istetmelerinde ballmıştık .Şimdi 'bu işlıetmelıere alilt 
raporun sonuç kısmımı okutuyorum : 

«Türkliye iDemiır ve Çelıik îşlıetmelıeniınin; 
1278 110 78Q,07 llira dönem kârıyla kapanan 1975 

yık düzelitilmliş (muaddel) bdfançosuyla kâr zarar he
sabımın); 

Açıtaıtş ve 'açılacak tıaihlklikaıt sonucu doğacak me-
tioeller saklı kalmak kaydıyla, 

İbra «dilımesi, 
509 134 894,88 llira dömem zararıyla kapanan 1976 

yılı düzeltilmiş (muaddel) biilançosuyla kâr - zarar 
hesabımın, 

önceki yıllarda, kuruluş yasası ve 440 sayılı Ya
saya aykırı olarak girişilmiş bulunan dışa dönük in-
şaait (müteahhitlik) işlerinin (özellikle 5 000 Evler ve 
Çamkenlt inşaatları) işletme çıkarları gözetilmeksizin 

İKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Orgemenal Keınlan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Miffli Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgemenal Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Müli Güvenffllk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA Hv. K. K. ve MİM GüvenBJk Konseyi Üyesi) 

'BAŞKAN — İbiınıai oturumu açıyorum'. 

II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

— 219 



M. G. Konseyi B : 66 11 . 9 . 1981 O : 2 

genişletilmek suretiyle sürdürülmesi (YDK 1976 yılı 
Raporu temenni madde 16, Altkomisyon Raporu, 
temenni madde 9), 

Divriği Konsantrasyon ve Palet Tesisleri Grup 
Başkanlığında işin gerekleriyle ilgili olmaksızın 63 
adet bekçinin işe alınması (YDK 1976 yılı Raporu, 
temenni madde 4, Altkomisyon Raporu madde 5), 

Plan ve program disiplinlinle, 237 sayılı Taşıt Ka
nunu ile 6400 sayılı Devlet Malzeme Oifisi Kanununa 
aykırı olarak binek otomobili saltın alınması (YDK 
1976 yılı Raporu, temenni madde 14, Altkomisyon 
Raporu, madde 4), 

Teşekkül ve müesseseleri dışında hiçbir üyesi bu
lunmayan «Demir - Çelik Sanayii İşverenler Sendi
kası» nm 1974 yılında kurulmasını müteakip aidatın 
1,4 milyon liraya çıkarılması ve bu ödentilerle nor
mal memuriyet görevlerinin ifası karşılığı Sendika 
yöneticilerine ödemeler yapılması, binek araçları alın
ması (YDK 1976 yılı Raporu, temenni madde 15, 
Altkomisyon Raporu, madde 4) ve dışa dönük inşaat 
işleriyle binek arabaisı alımı konusunda Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca yapılan inceleme ve soruş
turma sonucunun Komisyonumuzca taltmin edici bu
lunmaması, 

Nedenleriyle ibra edilmemesi, 
Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin geçmiş yıllar

dan devir eden 649 883 004,88 lira zararla birlikte 
2 566 812 625,37 lira zararla kapanan 1977 yılı bi-
lançosuyla 1 916 929 620,49 lira dönem zararıyla 
sonuçlanan kâr - zarar hesabımın : 

Firmalara yaptırılan pik fason işlemlerinde teşek
kül zararına yol açılması (YDK Raporu, temenni 45 
ve Altkomisyon Raporu temenni madde 16), 

Sivas Demir - Çelik Tesislerinin temel atma tö
reninde öden'eksiz ve politik amaçlara dönük film 
çekimleri için ödeme yapılması (YDK Raporu temen
ni 63, Altkomisyon Raporu temenni madde 19), 

Tümaş Mühendislik Firmasına mevzuat dışı 4CD 
bin lira ödenmesi (YDK Raporu, temenni 31, Altko
misyon Raporu temenni madde 19), 

Çelik - iş Sendikasına 274 sayılı Yasanın 22 nci1 

maddesine aykırı 2,1 milyon lira borç verilmesi 
(YDK Raporu temenni 58, Altkomisyon Raporu te
menni madde 19), 

Yönetim Kurulu Üyesi Bakanlık temsilcilerinin 
Karalbük dışında uzun süre geçici görevle görevlen
dirilerek sürekli harcırah yevmiyesi ödenmesi (YDK 
Raporu temenni 5, Altfcomiisyon Raporu temenni 
madde 3), 

Teşekkülün 40 nci Yıl Kutlama törenlerinde 403,7 
bin liralık broşür bastırılması, 349,5 bin liralık diğer 
ödemeler gibi ölçüsüz harcama yapılması (YDK Ra
poru temenni 73, Altkomisyon Raporu temenni mad-
<feı 8), 

Yukarıda belirtilen konular için Yüksek Denetle
me Kurulunun isteği üzerine Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca yapılan ve herhangi bir işlem ifasına 
gerek görülmediği biçimde sonuçlanan Bakanlık ince
lemelerinin Komisyonumuzu taltmin etmemesi, 

Önceki yıllarda kuruluş yasasına ve 440 sayılı 
Yasaya aykırı olarak girişilen dışa dönük inşaat 
(müteahhitlik) işlerinim, işletme çıkarları düşünülmek-
sizin sürdürülmesi (YDK 1979 yılı teşekkül Raporu 
temenni madde 47, Karabük Müessesesi 1977 yılı 
Raporu temenni madde 28, Altkomisyon Raporu te
menni madde 9), 

Nedenleriyle ibra edilmemesi, 
Türkiye Demir ve Çelik işletmelerinin 1978 yılı 

füzyon bilançoısuıyla 2 899 218 980,51 lira dönem-
zararı ile sonuçlanan kâr ve zarar hesabının : 

itşÇi'terden kesilen ödentilerden oluşan «Yatırım 
iştirak Fonundan toplu sözleşme ve fon yönetmeliğin
de belirtilen amaç dışında Çelik - İş Sendikasını finan
se etme amacına dönük olarak bu sendikanın % 99 
hissesine sahip olduğu Çelik - İş A. Ş.'ne mevzualt dışı 
olarak 1977 ve 1978 yıllarında en az 25,7 milyon lira 
ödeme yapılması (YDK Teşekkül 1978 yılı Raporu, 
temenni 64; YDK Teşekkül 1979 yılı Raporu temenni 
34; Altkomisyon Raporu madde 20), 

Çelik - İş Sendikasına 274 sayılı Yasanın 22 nci 
maddesine aykırı olarak 6,7 milyon lira borç veril
mesi (YDK Teşekkül 1978 yılı Raporu sayfa 229, Alt
komisyon Raporu temenni madde 19), 

Odvher yüklenicilerinden Aralan Tokoğlu Firma
sına yasa dışı yollardan 1976, 1977 ve 1978 yıllarında 
ödenen 40 milyon TL.'sinim dört yıla yakın süre fir
ma üzerinde bırakılması, alacağın firma teminat mek
tuplarının nakte çevrilmesiyle kısa sürede tahsil ola
nağı varken bu yola gidilmemesi, «Usulsüz ödeme 
yapan ilgili görevden alınarak hakkında kanuni iş
lem yapılmıştır. 1979 yılında firmanın, oluşan 57,8 
ımilyon TL.'İlk borcu için kanuni takibat yoluna gi-
di'Umiş; firmanın cevher stokları ve makine parkının 
bir kısmının haczine hükmedilmiş; ancak teşekkülün 
acil cevher ilhtîyacını karşılayabilmek üzere firmanın 
Is - Demir'e şevki gereken 250 bin tonluk cevher 
taahhüdü karşılığında borcunu tasfiye yolu seçilerek 
icra işlemlerinden vazgeçilmiştir. 
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Uzun. 'bir tasfiye planı seçilmesi ve sözleşme sü
resi sonunda bir yıl süre uzatımı verilerek gecikme 
zamlarının uygulanmasına karşın yüklenicimin borcu
nu 'karşılayaca'K miktarlardaki cevheri İs - Demıir'e 
sevk etmemesi, borcunu belirtilen biçimde de öde
meyen firmanın en son olarak cevherlerinin stok sa
hasında 525 TL./tan fiyatla satın alınması yolundaki 
isteminin Yönetim Kurulunun 7.4.1980 tarih, 15 
sayılı Kararıyla kabul edilmesi ve bu yöndeki 3.4.1980 
tarihli protokol ile yapılan hesaplaşmadan teşekkül 
zararının doğması (Bu hesaplaşmada teşekkül alaca
ğına ilgili yıllarda geçerli faiz aranlarının altında 
faiz uygulanmış, yeni alacağın başlangıcından proto
kol tarihine kadar % 1'6 faiz uygulanırken firmanın 
stok sahasındaki satın alınan cevherine 1979 fiyatı 
üzerinden fiyat verilmiştir. Teşekkül ise bu ödemenin 
yürürlükteki faize göre yapıldığı görüşündedir. Y1DK 
Teşekkül 1978 yılı Raporu Temenni 59, YDK Te 
şükkül 1979 yılı Raporu Temenni 31, Altkomisyon 
Raporu Md. 17) ve ilgili işlemler için YDK'ca istenen 
Sanayi ve TöKnoloji Bakanlığı inceleme sonucunun 
Komisyonumuzu tatmin etmemesi, 

Teşekküle demir cevheri saltan ismail Şahin Fir
ması ile 30 . 3 . 1978 tarihinde 200 000 ton cevher 
bağlantısı yapılmışken firma imkânları dikkate alın
madan ve birinci bağlantısına 'ilişkin tıiç'bir teslimata 
başlamadan 200 000 tonluk ek bir bağlantı daha ya
pılarak (28.4.1978 tarih, 16/4V3 sayılı Yönetim Ku
rulu Karariyle) ilgiliyi finanse etme maksadına dönük 
olarak değerlendirilen 30,2 milyon TL. avans öden
mesi, Teşekkül Teftiş Kurulunca düzenlenen 8.9.1978 
tarih ve 6 sayılı Teftiş Raporunda da önceki senelerde 
aynı firma için benzeri uygulamalar saptanıp, finans
man amacına dönük bağlantı yapılmaması istenme
sine karşın uygulamanın sürdürülmesinden işletme za
rarı doğması, (Ek bağlantı ile ilgili sözleşme süresi 
sonu olan 30.4.1979 tarihine kadar firmanın teslimat 
yapmaması, ek sürenin sonunda da 149 000 ton borç
lu kalması ek bağlantının finansman niteliğini vurgu-
lamalktadır. Firmaya süre uzatımının 1978 fiyatları 
uygulaması koşuluyla verildiği ve teslim 'ötmediği 
cevher için mücbir sebep talebine karşı 1979 yılında 
teşekkülce cezai müeyyide uygulandığı yapılan araş
tırmada anlaşrlmrştır.) Verilen ek süre sonunda da 
yeterli teslimat yapmayan firmanın sözleşmesi feshe
dilerek 6.6.1980 tarihinde ilk bağlantının 3 misü fi
yatla yeni bağlantı yapılmasına ilişikin işlemlerden te
şekkül zararının doğması (YDK Teşekkül 1978 yılı 
Raporu Temenni 60, YDK Karabük 1979 yılı Ra
poru Temenni 31 ve Altkomisyon Raporu Temenni 

M d. 18) değinilen konular için YDK'ca istenen Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı inceleme sonucunun Ko
misyonumuzu tatmin etmemesi, 

Müteahhitlik işlerinde kimi dernek ve kooperatif
lere toplusözleşmelere madde konularak (maliyet + 
vergi) esasına göre demir satılması, böylece müteah
hitlik işlerindeki işletme zararının artırılması (Bu iş
lem evvelki toplusözleşmelerden gelmektedir. YDK 
1978 yılı Teşekkül Raporu Temenni Md. 28, Altko-
ımisyon Raporu Temenni Md. 9) 

Önceki yıllarda kuruluş yasası ve 440 sayılı Yasaya 
aykırı olarak girişilmiş bulunan dışa dönük inşaat 
isteriyle ilgili olarak 5.000 Evler 1 nci kısım inşaat 
işlerinden işletme kayıtlarına göre 28.6 milyon lira, 
Bakanlık incelenmelerine göre 78,8 milyon lira zarar 
tespit edilmesine karşın sürdürülmes'i (YDK 1978 
yılı Teşekkül Raporu Temenni Md. 23,28 - Kara
bük Müessesesi 1978 yılı Raporu Temenni Md. 8,28-
Alıt Komisyon Raporu Temenni Md.9) nedenleriyle 
ibra edilmemesıi, 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin 1979 yılı 
bilançosu ve 1 4014 986 246,97 lira dönem kanıyla 
kapanan kâr ve zarar hesabının; 

Transmdtal • Firmasına 5 . 3 . 1978 tarih ve 
7/14831 sayılı Kararname hükümleriyle 1'978 ve 
1979 yılı «İthalat Yönetmeliğinin» 28 nci maddesi
ne aykırı olarak verilen ithalat olanağı çerçevesinde, 
Firmanın yurt dışından getirip teşekküle teslim et
mediği 13 500 ton hadde ürününden en az 135 mil
yon TL. haksız kazanç sağlanmasına yol açılması; 
Firmaya, faizsiz kredi niteliğinde ödemeler yapılarak 
teşekkül zararınım artırılması; ayrıca üç adet, ithal 
müsadesine 'bağlanan, ikinci ibölümü olan 30 OOÖ 
ton hadde ürününün dts alımı için 7 . 5 . 1979 tari
hinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yazı yazıl
ması, ancak daha sonra 23 . 5 . 1979 gün, 31Ö3/13217 
sayılı yazı ile 'Bakanlıktan firmanın 'ikazı istenmiş 
ve ilgili firmanın birindi taahhüdünü yerine getirme
diği gerekçesi 'ile işlemlerinim 'iptali yolunda Teşek
külce 29 . 9 . 1979 tarih'ınde Sanayi ve Teknoloji Ha-
kanh&ına 1 . 10 . 1979 'tarih ve 5657/24*05 sayılı 
yazı ile de Ticaret 'Bakanlığıma başvurnl'masıma kar
sın işlemlerin iptali ediılmeVip sürdürülmesi ve 
YDK'ca bu konu için istenen Sanavi ve Teknoloji 
Bakanlığı İnceleme sonucunun Komisyonumuzu tat
min ötmemesi (13 500 ton için sözleşmedeki ceza 
hükümleri uvarmca firma hakkında 44 m'iîvon li
ra üzerinden alacak davası açılmıştır. İkinci bölüm 
30 000 ton ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İtha-
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lat Genel Müdürlüğünün 13 . 12 . 1979 tarihli te
leksinde, firmanın 5 200 ton dışalım yaptığı teşekkü
le bildirilmiştir. Ancak teşekkülce ikinci bölüm 30 000 
ton demirin tamamının 'ithal edilip edilmediğinin 'bili
nemediği gerekçesiyle sözleşmeye göre firma hakkın
da açılması gerekli 120 milyon liralık alacak dava
sı henüz açılmamıştır. YDK Teşekkül 1979 yılı Ra
poru Temenni 33, Alt Komisyon Raporu Temenni 
Md. 15), . 

Cevher yüklenicilerinden Bilfer Firmasına 1977 
yılında yapılan 75 'bin ton bağlantı nedeniyle öde
nen avansın; firma işyerinde Ekim 1977 tarihlinde 
grev halinde mukavelenin feshedilip avansın mevcut 
teminatlarımdan tahsil edilmesii öngörülmesine karşın 
bu yola gidilmemesü, 4 milyon lira avansın firma 
üzerinde 3,5 yıldan fazla süre bırakılması, bağlantı
sına 1979 ve 1980 yılarında fiyat farkı verilmesi, 
ayrıca adı geçene 7 . 1 . 1977 tarihinde herhangi 
bir hakedişe dayanmadan mevzuat dışı ödenen 1.3 
milyon liranın 6 . 3 . 1978'e kadar tahsil' edilmeden 
bırakılması (YDK Teşekkül 1977 yılı Raporu Temen
ni 59 ve YDK Karabük 1979 yılı Raporu Temenni 
31, Alt Koım'isıyon Raporu 18), 

Diğer cevher yülenicisi Gagat Firmasıyla yapı
lan söyleşmede taşımada vaki olacak zorlukların müc
bir sebep kabul edilmeyeceği hükme bağlanmasına 
karşın mukavele süresi 'içinde (Aralık 1979 itibariyle) 
taahhüdünü tamamlamayan firmaya 1980 yılında üç 
kez süre uzatımı verilerek 'işletme zararı doğuranı ge
cikme cezasının uygulanmaması (Karabük 1979 yı
lı Raporu Temenni 31, Alt Komisyon Raporu Temen
ni 18), 

Önceki yıllarda kuruluş yasası ve 440 sayılı Ya
saya aykırı olarak yüklenilen dışa dönük inşaat, 
(müteahhitlik) islerinden 5 000 Evler 11 nci Kıs',m 
tn^:tn*Ta O. 419 konut1» Mĉ l'i Olarak: 29 . 8 . 1979 
tarihimde yapılan protokolla «Birim fivat» u^RnH-
ması verine «gerçek maliyet» esasının kooperatif ve 
sendika yetkililerine kabul ettirilmeliyle 'islemen1'™ 
uS^arn'̂ st mıı̂ p̂im'rtl cok büvük 7w,*.r\*rvn önu'ine se
çilmiş olmakla beraber, 1 nci Kıçım İnşaatla n"W 
konnı^ ,\H)fr\],[ cylUlO e * i villandan devrpıri' frelen. rarlar 
ftsle^me^e ırnre 38 mıt'llvnn. Rajkanilılk 'ıV^el'e^ımı^'ınıe 
göre 78,7 milyon lira) konusunda Bakanlıkça gereViü 
testilerin yapılmış olmasına karsın tahsil \îmkâvvnm 
sağlanamaması Bakanlıkça yanılan 'ilk inceleme%r-
de bu işlere karar veren tüm yön'etfciıîeriın sorumlu
luklarının sapta mımasıma ra$mera sonrada m bir zarar 
söz konusu olmadığı nedeniyle Soruşturma açılmia-
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ısı şeklindeki Bakanlık görüşünün Komıisyonumuzca 
tatmin edici bulunmaması (YDK 1979 yılı Karabük 
Müessesesi Raporu Temenni Md. 4,22, 23, Alt Ko
misyon Raporu Temenni Md. 9), 

1974 yılında kurulan ve teşekkül ve bağlı müesse
selerinden başka hiçbir üyesi bulunmayan Demir -
Çelik İşverenleri Sendikasına 1,4 milyon aidat öden
mesine devam olunması, sayıları 30*dan 9'a dü
şürülmek ve Mayıs 1979 tarihinden sonra uygulama
sına son verilmekle beraber, asli görevleri içinde 
toplusözleşmeleri de yürütmek ve karara bağlamak 
olan üst düzeydeki yöneticilere ödemeler yapılması 
ve bu konuda Bakanlıkça yapılan inceleme sonucu
nun Komisyonumuzu tatmin etmemesi (YDK 1979 
yılı Teşekkül Raporu Temenni Md. 8, Alt Komis
yon Raporu Temenni Md. 4) 'hususları esas olmak 
üzere ve Raporumuzda 1979 yılına ait diğer temen
niler de dikkat nazara alınarak açılmış ve açılacak 
tahkikat sonucu doğacak neticeler saklı kalmak 
kaydıyla ibra edilmesi, 

Türkiye Demir ve Çelik îşletrnıe'eri Divr'S' Ma
denleri Müessesesinin 3 019 831,63 lira kârla ka
paman 1975 yılı bilançosu ile 8 135 174,01 lira dönem 
kârıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabına, 

19 203 422,33 lira kârla kapaman 1976 yılı bi
lançosu ile 21 102 723,20 lira dönem kârıyla sonuç
lanan kâr ve zarar hesabının, 

71 975 823.71 lira dönem zararıyla kapanan 1977 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının, 

1978 vılt bilancosuvla Î44 608 933,45 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabının, 

1979 vılı bilançosu ile 29 109 0^5.07 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabımın, açılmış ve 
açılacak tahkikat sonucu doğacak neticeler saklı 
kalmak kavdıvla ibra edilmesi, 

Tttrkive D «mir ve Celük İsletmeleri İskenderun 
Demir ve O'i'k Fabrikadan müe^scekinini; 

1«5 1<*8 140 5*5 lira dönem zararıma kapaman 
1975 'viilı b'rtaneosu ''1'e kâr ve mrar hesabının, 

197R adet isciiınin is ve h'iznıefitn gerekler; pn-rp,^]. 
,rrHk*nVı'n ve bir esaisa ba8"ı olmak«17un ise alıniması 
AT>K 19*75 vılı ranorıı Tptn«n.n; Madde 12, Alt 
Kr»m!;'«von Ra;nonı Tem n̂mıi Madde 3 O 

Tem's'l güderlenvle gazete Ve dereler ''^n aranılan 
'haırcamatarin savurgaın'fık d'ı'î eVimıe varır! ır.ıVna*ı fVn'K 
1'Q75 vılı R a n o n ı Tememni M a d d e ?0 AıV ^ ^ ^ « o n 
Raooru Temenni iMıadde 8) nedenteriylıe ibra tidil-
ımemesli. 

iGecmiis 'vıılaırdıaın dıevfir 185 188 140.55 'lira ™rw 
lıa birlliklte 813 916 V76,2A flira zararla kapanan 1976 
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yılı bilançosu ile 623 728 035,69 İlira dönem zararıy- I 
da sonuçlanan kâr ve zarar hesabının, 

6812 adet işçinin iş ve hizmetlin geraköıeri ıgiöztestıü-
ımeksıizıin ve bir esasa bağlı olmaksızın 'işe alınması 
(YDK 1976 yılı Raporu Temenni Madde 1, Alıtko-
aniısyon Raporu Temenni Madde 3/1) 

Temslıl giderleriyle, gazelbe ve dergiler içıkı yapılan 
harcamaların savurganlık düzeyine vardırıtoası 
(YDK 1976 yılı Raporu Temenni Madde H6, Alitko-
müısyon Raporu Temenni Madde 8) nedenleriyle iıb-
ra edilmemesi, 

Oeçmiş yılardan devreden 813 916 176,24 ilira 
zararla birlikte 2 687 592 974,5)0: lira zararla kapanan 
1977 yılı bilançosu iilıe 1 873 676 798,26 tora ıdöınıem 
zararıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabımın, I 

1 256 adet işçinin, iş ve hizmetin gerekleri gözetil
meksizin ve bir 'esasa bağlı olmaksızın işe ataması 
(YDK 1977 yıftı Raporu Temenni Madde 1 ve 5, 
Alıtkomıiısyon Rapoıru Temenni Madde 31) 

Temsil giiderllariiyle gazete ve dergiler için yapılan 
harcamalarıın 'savurganllıık 'düzeyine vardırıümaısı 
(YDK 1977 yılı Raporu Temenni Madde 14, Alltko-
mıisıyon Raporu Temenni Madde 8) nedenleriyle ilbra 
edilmıemesi, 

11978 yuh bilançosu ile 2 426 911 13530 lira zarar
la kapanan kâr zarar hesabının, 

1979 yılı bilançosu ille 914 761 726,24 İlira zararia 
kapanan kâr ve zaırar hesabının, 

Açılmış ve açılacak tahkikat sonucu doğacak ne-
•tiaeler saklı kalmak kaydıyla liıbra edilmesi. 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri, Karabük De
mir ve Çelik Fabnükalıarı Müessıasıeslimıin H23 163 628,12 
lira dönem zararıyla kapanan 1977 yılı bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabımın, 

il 978 yılıı bilançosu ille 527 659 271,34 lira zararla 
kapaman kâr ve zarar hesabımın, I 

1979 yılı bfençosuyla 601 098 749,10 lira dönem 
kanıyla kapanan kâr ve zarar hesabının, 

Açılmış ve açılacak tahiklükalt sonucu doğacak ne
ticeler saklı kalimak kaydıyla iıbra edilmıesii tasviple-
rAnlizıe arz olunur . 

Henüz kuruluş safhasında bulunan Türkiye De- I 
miir ve Çelik İşletmeleri Hekimhan ve Aktepe Ma
denileri Müesseselerinin, tüzelkişiliklerinin doğmuş olı-
ımasına rağmen, organlarına atama yapılmadığından 
ve müessese olarak faaliyette bulunmadıklarından, 
1979 yılı bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının dü
zenlenmemiş oliduğu arz olunur.» J 
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^BAŞKAN —• Şimdi, detaylı olarak dinlemiş ol
duğumuz Türkiye Demir - Çelük Işliatmıeleri Mües-
ısasesi ve ona bağlı Divriği Madenleri Müessesesi, İs
kenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, 
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri Müessesesiinin 
kâr ve zarar hesapları neticesinde yözdtlıeyecek olıur-
'saik, Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin 1975 yılı 
kâr ve zarar hesabının açılmış ve açılacak tahkikat 
neticesinde vaki olacak, ortaya çııkacakıları gözönüın-
de bulundurularak liıbra edilmesi; 1976, 1977 1978 
yılları hesaplarının ibra edilmemesi; Divriği Maden
leri Müessesesiinin 1975, 1976, 1977, 1978 yılları he
sabının, yine açılmış ve açılacak tahkikat netiioelıeri-
ne 'bağlı olimak kaydıyla iıbra edilmesi; 1979 yılanın 
'ibra edilmesi; 

ılslkenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese
siinin 1975, 1976, 1977 yularının ibra edilmemesi; 
1978 ve 1979 yıllarınım açılmış ve açılacak tahkikat 
sonucunda doğacak neticeler saklı kalimak kaydıyla 
'ibra edilmesi; 

Türkiye Demir ve Çelik fişletmeleri Müessesesii
nin de 1977, 1978, 1979 yılları kâr ve zarar hesap
larının, yine, açılmış ve açılacak italhkikait sonucu do
ğacak neticeler saikla kalmak kaydıyla ibra edülmesıi 
(teklif ediliyor Komisyonca. 

Divriği Madenleri Müessesesinin 1979'u da 'ibra 
edilecek mi, yoksa, açılmış ve açılacak tahkikat so
nucu doğacak neticeler saklı kalmak kaydıyla mı lidS? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kaydıyla. 

BAŞKAN — O işaret edilmemiş de onun için. 
O da şartlı... Divriği 1979'un ibra edilmesi demiştim, 
çünkü buraya kırmızı işaret konmamış; o halde onu 
da dahi! ediyoruz; şartlı olarak... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Müessesesinin 
ki 1979, o da şartlı. 

(BAŞKAN — O da şartlı; 1975 şartlı, 1979 şartlı; 
1976, 1977, 1978 ibra edilmemesi. 

Şimdi bu rapor üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? 

Buyurun Sayın Sanayi Balkanı 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Sayın Başkanım, Komisyon, büyük 
bir hassasiyetle ve salbırla, mükerrer müzakereyle, 
elinden geldiği kadar bu konuyu huzur içinde kabul 
edilecek bir karara bağlamak üzere çalışmış bulunu
yor. Bunu şükranla karşılıyorum. Ancak, yönetici-
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lerle yapmış olduğum konuşmalarda ve Bakanlık 
üyeleriyle yapmış olduğum 'konuşmalarda kendilerinin 
de tam tatmin olmamış olduğunu görüyorum hâlâ. 
Burada uygun görülürse, Yüksek Heyetlin tasvibine 
sunuyorum, bir tere daha, benim de katılacağım bir 
toplantıda, bu ibra edilmeyen devrelerin müzakeresin
de bir defa daha çalışılmasını istirham edecektim, 
dalha vicdan huzuruyla bir karara varabilmek için. 
Tabii zaman alacaktır; aıma vicdan huzurumu sağlanma
nın da bilhassa yöneticilerde dinamizmi ve inisiyatifi 
kırıcı bir atmosferin kaldırılması bakımından, ileride 
dalha rahat çalışabilmek: bakımından iyi bir sonuca 
varılabileceği kanısını hissettiğim için bu teklifi yapı
yorum. Aksi takdirde, gayet tabii, bugünkü 'konuları 
olduğu gibi kabul etmemizden başka çare yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, tabii, Komisyon bu ince
lemeyi yaparken elde mevcut bütün dokümanları de
ğerlendirdi ve bir de Yüksek Hakem Kurulunun ha
zırladığı raporları okudu; ama tatmin olmadı; birçok 
noktalarda öyle görülüyor. Çünkü, elde mevcut delil
lerle, rapordakiler arasında bazı açıklıklar var; her
halde ondan taiîmin olmadı ve ibra edilmeyerek ge
rekli incelemelerin yahut tahkikatın yapılmasını ta
lep etti; sonunda beraat ederlerse zaten mesele yok. 
Ancak, bu konuda evvela bir de Komisyon Başkamı 
arkadaşımı dinleyelim; ondan sonra arkadaşlarıma 
söz vereceğim. 

ıBuyumınv 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bir işletmenin genel müdür ve yönetim ve deme
tim kurulu üyeleri ibra edilmemenin sonucu olarak 
mutlaka, haklı veya haksız mahkemeye gidecekler. 
Komisyon bunun ağırlığını ta yürekten duymuş ve 
bu nedenle alitkomisyonda bir kefe görüşülmüş, gene 
komisyonda bir kere görüşülmüş, sonra da «işin sı
cağı var, biraz üstünden zaman geçsin» denmiş, tbra 
edilmeyen, ki 10 taıne dosyadır, bir ay ara Verildikten 
sonra bir ay sonra bir kere daha bu konuları konuş
muştur. Bu konuşmalarımıza Yüksek Denetleme Ku
rulu Üyeleri de, Sayın Başkanla beraber bulunmuş
lardır. 

Bizim, verdiğimiz kararda bir tereddürümüz yok. 
Huzurunuza zaten tereddütlü gelseydik, yaradılışım 
litibariıyle, Yüksek .Heyetimize, böyilıe bir karar verdik; 
ama bizi bağışlayın, tereddüdümüz vardı derdik. Bi
zim tereddüdümüz yok. Tereddüdümüz yok demek, 
bunların mutlaka suçlu olduğu manasına gelmez. 
Zaten gidecekler, tahkik edilecek, tahkikat sonunda 

inşallah beraat ederler, biz yanılmış oluruz; ama hu
zurunuza geldiğimiz zaman, tam bir vicdani kanaatla 
bunlarım hatalı olduklarını, yasaların açık seçik çiğ
nendiği kamıısıyla geldik. 

Biz tekliflerimizde 1975 - 1979 yılı, Türkiye'nin 
normal koşullarla idare edilmediğimi düşümdük ve bü
tün bu anormal koşulları hep idarecinin lehine yo
rumladık; böyle ufak tefek şeyleri dikkate almadık. 
ibra edilmemeyi gerektiren daha çok şey vardı; fa
kat bütün sorumluluğu üzerimize aldık; bunları huzu
rumuzla, ibra edilsin veya hiç değilse şartlı ibra edil
sin diye getirdik. Böyle, ibra edilmemesi diye getirdi
ğimiz konular Komisyon olarak samimi inancımız-
dır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 39 kuruluşu tetkik 
ettik; «ibra edilmemesi» diye hiç ibare geçmedi. De
mek ki, arkadaşlarımız burada kanunlara aykırı pek 
çok işlemler görmüşler ki, günlerce, aylarca bunun 
üzerinde durduktan sonra bu karara varabilmişler. 

Bu konuda başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İnşallah, denildiği gibi, mahkeme somumda suçlan 
çıkmaz, beraat ederler, mesele kalmaz zaten; ama hiç 
olmazsa, «bir tarih gelince bunun hesabı sorulacak
tır» endişesi içinde olma durumu bütün müesseselere, 
bilhassa başında bulunan kişilere bir ders olur. O 
bakımdan, memleketin de menfaatine olduğunu zan
nediyorum. Bu müessese hakkında birçok şeyler duy
muştuk, şimdi daha detaylı olarak öğrenmiş oluyo
ruz. Adalet mekanizması kararını versin. 

40. Makine ve Kimya Endüsitriısii Kurumu 
BAŞKAN — 40 ncı sırada bulunan Makine - Kim

ya Endüstrisi Kurumu raporunun sonuç kısmını oku
tuyorum : 

«1. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun; 
a) 1977 yılı füzyon bilançosu ve 178 347 901,02 

lira dönem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
b) 1978 yılı füzyon bilançosu ve 8 274 198,40 

lira dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

e) 1979 yılı füzyon bilançosu ve 340 987 178,85 
lira dönem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

2. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Maki
ne Sanayii Müessesesinin; 

a) 1977 yılı bilançosu ve 5 273 917,34 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 
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b) 1978 yılı bilançosu ve 14 094 794,41 lira dö- j 
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

c) 1979 yılı bilançosu ve 56 338 203,85 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

3. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Top 
ve Otomotiv Sanayii Müessesesinin; 

a) 1977 yılı bilançosu ve 21 402 187,15 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

b) 1978 yılı bilançosu ve 25 299 835,72 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

c) 1979 yılı bilançosu ve 23 155 612,30 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı tasvipleri
nize arz olunur.» 

BAŞKAN — Bu okunan rapor üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

Okunan bu raporun ibra edilmesini onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. I 

41. Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İstetmesi 
ve Müessesesi 

BAŞKAN — 41 nci sırada bulunan Türkiye Se
lüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesinin raporunun 
sonuç kısmını okutuyorum : 

«1. Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesinin 1977 yılı bilançosu ve 193 601 440,64 lira dö
nem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 271 002 855,95 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ile kârsız ve zararsız kapa
nan kâr ve zarar hesabı, tasviplerinize arz olunur. I 

2. SEKA Çaycuma Müessesesinin 1977 yılı bi- I 
lançosu ve 135 690 412,68 lira dönem zararı ile ka
panan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 40 617 970,35 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 157 855 812,09 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı tasviplerinize 
arz olunur. 

3. SEKA Aksu Müessesesinin 1977 yılı bilanço
su ve 92 946,44 lira dönem kârı ile kapanan kâr ve 
zarar hesabı, I 

1978 yılı bilançosu ve 139 245,20 lira dönem kârı 
ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 507 374,10 lira dönem kârı 
ile kapanan kâr ve zarar hesabı tasviplerinize arz olu
nur. I 

4. SEKA Dalaman Müessesesinin 1977 yılı bi
lançosu ve 134 131 191,70 lira dönem zararı ile ka
panan kâr ve zarar hesabı, | 
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1978 yılı bilançosu ve 290 436 304,20 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosu ve 77 545 942,32 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı tasviplerinize 
arz olunur. 

5; SEKA Akdeniz Müessesesinin 1977 yılı bi
lançosu ve 451 731,43 lira dönem kârı ile kapanan 
kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı içinde netice hesabı çalışmayan 1978 yık 
bilançosu, 

1979 yılı bilançosu ve 39 073 293,26 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı tasviplerinize 
arz olunur. 

6. Yatırım safhasında bulunan SEKA Afyon 
Müessesesinin 1977 yılı içinde netice hesabı çalışma
yan 1977 yılı bilançosu, 

1978 yılı içinde netice hesabı çalışmayan 1978 yılı 
bilançosu, 

1979 yılı bilançosu ve 601 578 678,39 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı tasviplerinize 
arz olunur. 

7. Yatırım safhasında bulunan SEKA Balıkesir 
Müessesesinin 1977 yılı içinde netice hesabı çalışma
yan 1977 yılı bilançosu, 

1978 yılı içinde netice hesabı çalışmayan 1978 yılı 
bilançosu, 

1979 yılı bilançosu ve 8 988 612,69 lira dönem za
rarı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur. 
8. Yatırım safhasında 'bulunan SEKA Kastamonu 

Müessesesinin. 1977 yılı içinde netice hesabı çalışma
yan 1977 yıh bilançosu, 

1978 yılı ınetice hesabı çalışmayan 1978 yılı bi
lançosu, 

1979 yılı içinde netice hesabı çalışmayan 1979 yılı 
bilançosu tasviplerine arz olunur. 

9. SEKA İzmit Müessesesinin 1979 bilançosu ve 
774 502 379,07 lira dönem zararı ile kapanan kâr 
ve zarar hesabı tasviplerinize arz olunur. 

10. Proje safhasında bulunan SEKA Karadeniz 
Müessesesinin 1979 yılı içinde netice hesabı çalışma
yan 1979 yılı bilançosu tasviplerinize arz olunur.» 

BAŞKAN — Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
İşletmesi ve okunan diğer müesseselerin raporları üze
rinde söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

O 'halde, okunan rapordaki müessese ve işletmele
rin kâr ve zarar hesaplarının ibrasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.̂  
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42. Devlet Sanayi ve İşçi Yaıtırıin Bankası 
(DESİYAB) 

BAŞKAN — 42 nci sıradaki Devlet Sanayi ve 
îşçi Yatırım Bankasının 1977, 1978, 1979 yıllarına 
ait raporu sonuç kısmını okutuyorum.: 

«Devlet Sanayi ve îşçi Yatırım Bankası 1977 yılı 
'bilançosu ve 41 297 405,48 lira dönem kârı ile ka
panan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosu ve 56 892 124,86 lira dönem 
'kârı ile kapanan kâr ve zarar hesalbı, 

1979 yılı bilançosu ve 150 317 856,29 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı .tasviplerimize arz 
olunur.» 

'BAŞKAN — Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Ban
kasının bu raporu üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

Bu müessesenin 1977, 1978, 1979 yıllarına aüt he
saplarının ibrasını aylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edikniışıtir. 

43. Türkiye Çimento Samayifıi TAŞ. ve İştirakleri 
BAŞKAN — 43 ncü sırada/ki Türkiye Çimento 

Sanayii TAŞ ve ona bağlı olan Afyon, Balıkesir, 
Bartın, Çorum, Elâzığ, Gaziantep, Niğde, Söke, Trak
ya Çimento Sanayii 1977, 1978 ve 1979 yılları rapo
runun sonuç kısmını okutuyorum: 

«1. Türkiye Çimento Sanayii TAŞ'nin geçmiş 
yıllardan devreden 114 822 920,42 lira zararla bir
likte 256 32'6 971,65 lira zararla kapanan ve kendi 
genel kurulunda 28.3.1978 tarihinde onaylanan 1977 
yılı bilançosu ile 141 504 051,23 lira dönem zararı 
ile sonuçlanan kâr ve zarar hesalbı, 

Türkiye Çimento Sanayii TAŞ'nin 26.3.1979 'tari
hindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 1978 
yılı füzyon bilançosu ile 122 299 040,98 lira dönem 
kârı ile kapanan füzyon kâr ve zarar hesabı, 

Türkiye Çimento Sanayii TAŞ'nin 31 . 3 . 1980 
Itarihimdeki Genel Kurutanda kabul «dilen 1979 yılı 
füzyon bilançosu ve 18 249 032,47 lira dönem zararı 
ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

2. Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.'nıim geçiriliş 
yıMardan devreden 24 $(& 766,31 lira zararla birllik-
ite 28 382 632,81 llira zararla kapanan ve kaindi ge-
ınd kurutanda 5 . 3 . 1978 tarihlinde onaylanan 1977 
yıılıı 'bilançosu lls 3 812 866,50 lira döneım zaırarı dlıe 
sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.'oin 5.3.1979 ta
rihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 1978 

yılı bilançosu ile 1.654 5011,46 lira dönem kârı 'ile ka
panan kâr ve zarar hesabı, 

Afyon Çimento Sanayfiıi T.A.Ş.'min 14.3.1980 ta-
rahindekii kemdi genel kurulumda kabul edilen 1979 
yılı bilançosu ve^lü 218 507,01 lira dönem zararı lifle 
kapanan kâr ve zarar hesalbı, 

J3. .Balıkesir Çimento Sanayii T.A,Ş.'nim dönem 
kârından 2 421 434,06 -llira tutannıdakli geçmiş yılar 
zararının mahsubu sonucu 1 007 532,60 llira kârla 
kapaman ve kendi gemıel kurulunda 7.3.1978 tarlihiin-
de onaylaman 1977 yılı bilançosu ile 3.428 966,75 li
ra dönem kârıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

ıBıahkesiır Çiimıanlto Sanayii T.A.Ş.'mıim 12.3.1979 
tarihindeki kemdi gemel kurul/unda kalbul. edilen 1978 
yılı bilançosu ile 27 834 466,45 llira dönem kârı ile 
kapanan kâr ve zarar hesalbı, 

'Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş.'nim lû.3.1980 
tarihindeki kendıi geneli kurulunda kalbul. edilen 1979 
yı.1ıı hfençosu ve l!8 492 209,54 İlim dömem kârı ille 
kapanan kâr ve zarar hesalbı, 

4. Bartm Çimıemto Sanaıyfiıi T.A.Ş.'mlkı 2 396 2111,99 
lira dönem kârıyla kapanan ve kendıi genel kurulun
da '8.3.1978 tarlihlimde onaylanan 1977 yılı blilançosu 
ile kâr ve zarar hesabı, 

Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 8.3.1979 ta
rihindeki kendi genel kurulumda kalbul ödüllen 1978 yı
lı bilançosu lifle 32 342 601,71 İka dönem zararı ille 
kapaman kâr ve zarar hesalbı, 

Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş.'nün 11.3.1980 tara-
hinıdelkıi kendi gemel kuruillunda kabul edilen 1979 yı
lı bilaınçoısu ve 44 476 278,81 İka dönem zararı ile 
kapaman kâr ve zarar hesabı, 

5. (Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş,'n'in 5 728 700, 
32 'İra dönısm kârı dlıe kapaman ve kemdi genel kuru
lunda 8.3,1978 ifcarlMnde onaylamam 1977 yılı bi'lanı-
çoısu lüle kâr ve zarar hesabı, 

Çorum Çimıenlto Sanayii T. A. Ş.'nıin 8.3.. 1979 ta-
rihünıdekii kemdi genel kurulunda kalbul edilen 1978 
yılı bilançosu ile 26 328 36Q,92 lira diönem zararı ille 
kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş.'min 20.3.1980 ta
rihindeki kendi gemel kurulumda kabul edilen 1979 
yılı bilançosu ve 23 623 885,26 lira dönem zararı İle 
kapaman kâr ve zarar hesabı, 

.6. Elazığ - Alıtrnova Çimento Sanayii T.A.Ş.'
nin geçmiş yıllardaın devreden 8 348 865,29 llira za
rarla hürlükte 22 63)5 342,29 lıira zararla kapanan ve 
kendi gemel kurulunda 8.3.1978 tarihimde onaylanan 
1977 yılı bilançosu ifle 14 286 477 Ira dönem zararlıy
la sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 
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jEllazığ - Altunova Çimento Sanayii T.A.Ş.'min 
8.3.1979 tarihindeki kendi geme! kurulunda kabul 
edilen 1978 yıla bilançosu ;ilıe 25 830 541,63 llira dö
nem ızarıaırıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

,BJiâzığ - Altuıova Çimenltıo Sanayii T.A.Ş.'ntin 
17.3.1980 tarihindeki kendi genel kunulunıda kalbulı 
«dillen 1979 yılı büıançoısu ve 98 315 459,38 lira dö
nem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

7. Gaziantep çimenlto Sanayii T.A.Ş.'mün 6 5,84 
213,51 lira dönem kârı ile kapanan ve bendi genıel 
kuruluında 10.3.1978 tarihinde onayJıanan 1977 yık 
bilançosu l e kâr ve zaırar hesabı, 

Gaziantep Çimıenlto Sanayii T.A.Ş.'nün 9.3.1979 
tarihindeki kendi, genel kurulunda kabul edillıen 1978 
yılı bilançosu ile 25 228 694,09 llira dömem zararı iıe 
kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş.'ınıin 12.3.1980 
tarihindeki kendi genel kurulunda kalbulı edilen 1979 
yılı bilançosu ve 183 995 981,08 'llira dönem zararı lilıe 
kapaman kâr ve zarar hesabı, 

'8. Niğde Çimento Sanayii TAŞ'nin geçmiş yıl
lardan devreden 27 608 544,27 lira zararla birlikte 
33 521 926,91 lira zararla kapanan ve kendi genel 
•kurulunda 9.3.1978 tarihinde onaylanan 1977 yılı 
'bilançosu ile, 5 913 382,64 lira dönem zararıyla so
nuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Niğde Çimento Sanayii Anonim ŞirKötinin 
9 . 3 . 1979 tarihindeki kendi genel kurulunda kalbul 
edilen 1978 yılı bilançosu ile 14 957 913,28 lira dö
nem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Niğde Çimento Sanayii. Anonim Şirketimin 
13 .3 . 1980 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 103 654 547,03 lira dö
nem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

9. Söke Çimento Sanayii TAŞ'nin 9 092 834,79 
lira kârla kapanan ve kendi genel kurulunda 8.3.1978 
tarihinde onaylanan 1977 yılı bilançosuyla netice he
sabı 

Söke Çimento Sanayii TAŞ'nin 8.3.1979 'tarihin
deki kendi genel kurulunda kalbul edilen 1978 yılı 
'bilançosuyla 9 222 122,33 lira dönem kârıyla kapa
nan kâr ve zarar hesabı, 

Söke Çimento Sanayii TAŞ'nin 12.3.1980 tarihindeki 
kendi genel kurulunda kabul edilen 1979 yılı bilan
çosu ve 14 097 224,99 lira dönem zararıyla kapaman 
kâr ve zarar hesabı 

10. Trakya Çimento Sanayii TAŞ'nin geçmiş yıl
lardan devreden 8 317 245,42 lira zararla birlikte 
12 3'61 357,46 lira zararla kapanan ve kendi genel 

I kurulunda 10.3.1978 tarihinde onaylanan 1977 yılı 
I bilançosu ile 4 044 112,04 lira dönem zararıyla so

nuçlanan kâr ve zarar hesabı, 
J Trakya Çimento Sanayii TAŞ'nin 9.3.1979 tarihin

deki kendi genel kurulunda kabul edilen 1978 yılı bi
lançosu ile 40 325 464,20 lira dönem zararıyla kapa
nan kâr ve zarar hesabı, 

Trakya Çimento Sanayii TAŞ'nin 18.3.1980 tari
hindeki kendi genel kurulunda kalbul edilen 1979 yılı 
bilançosu ve 73 '824 341,05 lira dönem zararıyla ka
panan kâr ve zarar hesabı. 

Genel görüşmeye arz olunur.» 

BAŞKAN — Bu çimento sanayiinde her üç senede 
de kâr eden, yalnız Balıkesir var. Genellikle 1977'de bü-

I tün fabrikalar zarar etmiş, 197'8'de birçok fabrikalar 
kâra geçmiş, 1979'da yine zarara geçmiş. Ancak, ters 
olan, bir de Gaziantep Çimento fabrikası var; bütün 
fabrikalar 1977'de zarar ederken o kâr etmiş, H978' 
de de bütün fabrikalar zarar ederken o kâr etmiş. 
Yani bunlara pek akıl ermiyor, nasıl oluyor bilemi
yorum; fakat Balıkesir her üç sene de kâr etmiş, onun 
hiç zararı yok. Demek ki, oradaki yönetim iyi, ba
şında iyi bir yönetici var; onu kurtarmış. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Kömürle çalışıyor. 

BAŞKAN — Kömürle mi çalışıyor, tabii fuel-oil 
değil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 273 milyonla 

I 1980'de de kâr etmiş efendim Balıkesir. 
BAŞKAN — Çimento Sanayii üzerinde Genel 

Görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Genel Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

44. Ankara Çimento Sanayi TAŞ. 
Şimdi Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin rapo

runun sonuç kısmını okutuyorum; buyurun. 
«Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin geçmiş yıl

lardan devreden 83 283 587,03 lira zarar ile birlikte 
105 056 921,17 lira zararla kapanan ve kendi genel 
kurulunda 30 . 3 . 1978 tarihinde onaylanan 1977 yılı 
bilançosu ile 21 773 334,14 lira dönem zararıyla so
nuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 7.3.1979 tari-
I hindeki kendi genel kurulumda kabul edilen 1978 yılı 
j bilançosu ile 68 099 028,62 lira dönem zararıyla ka-
1 panan kâr ve zarar hesabı, 
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Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 17.3.1980 ta-
rihindeKi kendi genel kurulunda (kabul edilen 1979 
yılı bilançosu ve 39 085 198,78 lira dönem zararıy
la kapanan kâr ve zarar hesabı genel görüşmeye arz 
olunur .»ı 

BAŞKAN — Tabii, bir de özel şirketlerin çimen
to fabrikaları var. Bunlar da bu senelerde acaba za
rar mı etti, yoksa onlar kâr mı etti? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ŞAHAP 
KOCATOPÇU — Onlar biraz daha kârlı efendim; 
bunlara nazaran daha iyi. 

BAŞKAN — Kârlı. Tabii; zarar etse zaten kapa
nır giderdi. Demek ki, fazla personel çalıştırılması, 
yönetim meselesi... 

Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin raporu üze
rinde Genel Görüşme açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. Bilgilerinize su

nulur. 

45. Adama Kâğıt Torba Sanayii A.Ş. 
Adana Kâğıt Torba Sanayii Anonim Şirketinin 

raporunun sonuç kısmını okutuyorum efendim. 
«Adana Kâğıt Torba Sanayii Anonim Şirketinin 

2 895 519,34 lira zararla kapanan ve kendi genel 
kurulunun 4.3.1978 tarihli toplan tısında onaylanan 
1977 yılı bilançosuyla kâr ve zarar hesabı, 

Adana Kâğıt Torba Sanayii Anonim Şirketinin 
8.3.1980 tarihinde kendi genel kurulunda kabul edi
len 1978 yılı bilançosuyla 11 496 436,08 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Adana Kâğıt Torba Sanayii Anonim Şirketinin 
8.3.1980 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edi
len 1979 yılı bilançosu ve 7 158 946,78 lira dönem 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı Genel Görüş
meye arz olunur.» 

BAŞKAN — Adana Kâğıt Torba Sanayii Ano
nim Şirketinin hesapları üzerinde Genel Görüşme 
açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

46. Türk Uçak Sanayii Amortita Ortaklığı (TUSAŞ) 
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı raporunun 

sonuç kısmını okutuyorum efendim : 
«Yatırım safhasında bulunan Türk Uçalk Sana

yii Anonim Ortaklığının kendi genel kurulunda; 
a) 27 Mart 1978 tarihlinde onaylanan 1977 yılı 

bilançosu ile 5 369 519,60 lira dönem zararıyla so
nuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

b) 23 Mart 1979 tarihinde tasvip edilen 1978 yı
lı bilançosu ile 9 302 712,61 lira dönem zararıyla 
kapanan kâr ve zarar hesabı, 

c) 17 Mart 1980 tarihinde tasvip edilen 1979 yı
lı bilançosu ve 20 290 293,01 lira dönem zararıyla 
kapanan kâr ve zarar hesabı genel görüşmeye arz 
olunur.^ 

BAŞKAN — Daha yatırım safihasında olduğu 
için personel giderleri oluyor bunlar, değil mi? Zan
nederim her geçen sene de bu zarar çoğalacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet; faaliye
te geçinceye kadar öyle olacak. 

BAŞKAN — Peki alınan faizler bunu karşılamı
yor mu acaba? Bankada duran paralar?.. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Vakıf 
onu karşılıyor da, Vakıf TUSAŞ'a vermiyor. Faizi 
vakıfta duruyor efendim. 

YILDIRIM ÖZDAMAR (Devlet Denetleme Ku
rulu Üyesi) — Zararı 1980 yılında azalmış bulunuyor 
efendim, Ancak yatırım harcamaları cari giderlerde 
gösterildiği için 22 milyon zarar ortaya çıkmıştır. Bu
nu biz, Maliye Bakanlığı ile uyum halinde, yatınm 
kalemlerine aktardığımız için 20 milyondan 7 milyona 
inmiştir 1980 yılında. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim bu ger
çekte azalan zarar değil, muhasebe tekniği ile zara
rın bir başka yerde gösterilmesinden ibarettir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Türk Uçalk Sanayii Anonim Ortaklığı raporu 

üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

47. Azot Sanayii T.A.Ş. 
Azot Sanayii T.A.Ş. raporunun sonuç kısmını 

okuyunuz. 
«Azot Sanayii T.A.Ş.'nin geçmiş yıllardan dev

reden 76 835 176,70 lira zararla birlikte 520 001 449,95 
lira zararla kapanan ve kendi genel kurulunda 

22.3.1978 tarihinde onaylanan 1977 yılı bilançosu ile 
443 166 273,25 lira dönem zararıyla sonuçlanan Ikâr 
ve zarar hesabı, 

Azot Sanayii T. A. Ş.'nin 21.3.1979 tarihindeki 
kendi genel kurulunda kabul edilen 1978 yılı bilançosu 
ile 403 959 883,37 lira dönem zararı ile kapanan kâr ve 
zarar hesabı, 

Azot Sanayii T. A. Ş.'nin 24.3.1980 'tarihindeki 
kendi genel kurulunda kabul edilen 1979 yılı bilan-
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çoisu ve 650 075 379 ,4'8 lira dönem zararı ile kapanan 
kâr ve zarar hesabı genel görüşmeye arz olunur.:»' 

BAŞKAN — Azot Sanayii T. A. Ş. raporuna ait 
Genel Görüşme açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı?... Yoktur. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

48. Tüddye Şeker FtMdaHan A. Ş. 
BAŞKAN — Türkiye Söker Fabrikaları Anonim 

Şirketinin raporunun sonuç temini okutuyorum : 
«Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin : 
260 638 847,36 lira dönem kârı ile kapanan ve 

kendi genel kurulunda 28 Nisan 1978 tarihinde onay
lanan 1977 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

346 100 539,26 lira dönem kârı ile kapanan ve 
'kendi genel kurulunda 30 Nisan 1979 tarihlinde onay
lanan 1978 yılı bilançosu ile ıkâr ve zarar hesabı, 

428 807 678,68 lira dönem kârı ile kapanan ve 
'kendi genel kurulunda 30 Nisan 1979 tarihinde onay
lanan 1979 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı ge
nel görüşmeye arz olunur.» 

BAŞKAN — Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketinin raporu üzerinde Genel Görüşme açıyorum. 
Söz alma'k isteyen var mı? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miti Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Son satır, «30 Ni
san 1980» olacak, 

BAŞKAN — Evet, «1980 yılı bilançosu» olacak. 
Genel Görüşme- üzerinde Söz almak isteyen?... 

Yoktur, 
Genel Görüşnıe tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

49. Etlbank, Bağlı Müessesleri ve Etektrom^titDurji 
Sanayii A. Ş. 

BAŞKAN — Şimdi 49 sırada yer alan Etibank'a 
geçiyoruz efendim. Etİbank ve ona bağlı diğer mües
seselerin hepsini birden okutacağım. 

(Buyurunuz okuyunuz efendim. 
ı<a. Etibank'ın; 
78 025 866,10 lira kârla kapanan 1973 yılı, 

224 058 Ö14,i67 lira zararla kapanan 1974 yılı, 
536 501 961,26 Ira zararla kapanan 1975 yılı, 
8(12 025 685,69 lira zararla kapanan 1976 yılı füz-

yon kâr ve zarar hesabı, 
iHema şirketlerine verilen kredilerin usulsüz ol

duğu iddiasıyla konu adalete intikal ettiğinden bu yıl
lara ait bilanço ve kâr ve zarar hesaplarıyla yöne
tim kurullarının ibralarının davalar sonuçlanıncaya 
kadar yapılmaması, 

'1 776 352 567,24 lira zararla kapanan 1977 yılı, 
2 325 051 325,68 lira zararla kapanan 1978 yılı, 
3 030 991 589,10 Ira zararla kapanan 1979 yılı 

füzyon kâr ve zarar hesabı, tahkikat sonucu doğa
cak neticeler saklı kalmak kaydıyla tasviplerinize arz 
olunur. 

2. Ergani Bakır İşletmesi Müessesesinin; 
1977 -1979 yıllarına ait bilançoları ile; 
277 301 444,76 lira zararla kapanan 1977 yılı kâr 

ve zarar hesabı, 
470 970 377,69 Ira zararla kapanan 1978 yılı kâr 

ve zarar hesabı, 

Tahkikat sonuçları saklı kalmak şartıyla; 
707 362 638,13 lira zararla kapanan 1979 yılı kâr 

ve zarar hesabı tasviplerinize arz Olunur. 
3* Murgul Bakır îşletmesi Müessesesinin; 
1977 - 1979 yıllarına ait bilançoları ile; 
1117 449 441,57 lira zararla kapanan 1977 yılı, 
350 548 852,05 Ira zararla kapanan 1978 yılı, 
863 410 616,— lira zararla kapanan 1979 yılı kâr 

ve zarar hesabı tasviplerinize arz olunur. 
4. Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesinin; 
1977 - 1979 yıllarına ait bilançoları ile; 
33 422 379,— Ira zararla kapanan 1977 yılı, 
89 525 171,60 Ira zararla kapanan 1978 yılı, 

155 890 516,19 Ira zararla kapanan 1979 yılı kâr 
ve zarar hesabı tasviplerinize arz olunur. 

5, İKeçiborlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesinin; 
1977 - 1979 yıllarına ait bilançoları ile; 
10 831 769,99 Ira zararla kapanan 1977 yılı, 
28 737 640,91 lira zararla kapanan 1978 yılı, 
411 273 104,64 Ira zararla kapanan 1979 yılı kâr 

ve zarar hesabı tasviplerinize arz olunur. 

>6; Şark Kromları İstetmesi Müessesesinin; 
1977 .1979 yıllarına ait bilançoları ile; 
32 271 631,41 Ira kârla kapanan 1977 yılı, 

103 213 307,62 Ira zararla kapanan 1978 yılı ıkâr 
ve zarar hesabı, 

23*4 608 512,80 Ira zararla kapanan 1979 yılı kâr 
ve zarar hesabı tasviplerinize arz olunur. 

7. Üçkoprü Maden İşletmeleri Müessesesinin; 
11977 . 1979 yıllarına ait bilançoları ile; 

11 789 359,76 lira kârla kapanan 1977 yıl, 
13 041 472,77 Ira zararla kapanan 1978 yılı, 

115 813 161,52 Ira zararla kapanan 1979 yılı kâr 
ve zarar hesabı tasviplerinize arz olunur. 

81. Antalya Edektrometallurji Sanayii İşletmesi 
Müessesesinin; 
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1977 .1979 yıllarına ait bilançoları ile; 
13 116 244,86 lira zararla kapanan 1977 yılı, 
71 725 823,33 lira zararla kapanan 1978 yılı, 

697 930,07 lira kârla kapanan 1979 yılı kâr ve 
zarar hesabı tasviplerinize arz olunur. 

9. Halıköy Maden İşletmeleri Müessesesinin; 
1977 -1979 yıllarına ait bilançoları ite; 
57 038 457,16 lira zararla kapanan 1977 yılı, 
128 424 647,06 lira zararla kapanan 1978 yılı, 
115 457 208,73 lira zararla kapanan 1979 yılı kâr 

ve zarar hesabı 'tasviplerinize arz olunur. 
»10. Emet Kolemıanilt İşletmesi Müessesesinin; 
1977 - 1979 yıllarına ait bilançoları ile; 
78 012 592,75 lira kârla kapanan 1977 yılı, 

3'22 014 405,35 Ura 'kârla kapanan 1978 yılı, 
700 670 388,87 lira kârla kapanan 1979 yılı kâr 

ve zarar hesabı tasviplerimize arz olunur. 
l'l. IBamdırma Boraks ve Asit Fabrikaları İstetme

si Müessesesinin; 
1977 - 1979 yıllarına ait bilançoları ile; 
81 477 320,88 lira kârla kapanan 1977 yılı, 
26 971 462,79 lira kârla kapanan 1978 yılı, 
76 781 679,61 lira kârla kapanan 1979 yılı kâr 

ve zarar hesabı tasviplerinize arz olunur. 
12. Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi

nin, 1.4 - 31.12.1979 dönemi (9 aylı'k) bilançosu ile, 
113 324 092,47 lira zararla kapanan kâr ve zarar hesa
bı tasviplerimize arz olunur. 

13. ıKırka Boraks İşletmesi Müessesesinin 1.4 -
31.12.1979 dönemıi (9 aylık) bilançosu ile 159 761 830,14 
lira kârla kapanan kâr ve zarar hesalbı tasviplerinize 
arz olunur.»ı 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 14 ncü madde 
Genel Görüşme efendim. 

'BAŞKAN — Evet. 
'Etiiban'k ve müesseseleri raporları üzerinde söz 

almak isteyen var mı?... 
ı Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Etibank'ın şu saate kadar incelediğimiz diğer 2 ka
mu iktisadi teşekküllerinin bir kısmının, dışında, 
HEMA Şirketine verilen kredilerin usulsüz olduğu 
iddiası ve konu da adalete intikal ettiği için, bu yıl
lara ait bilanço ve kâr - zarar hesaplarının yönetim 
kurullarının ibralarının dava sonucuna kadar tehiri 
diye bir teklifle karşılaştık. Haddizatında bu, bundan 
evvel uyguladığımız usullere pek uymuyor. Ancak, 

Komisyonun bu konudaki hassasiyetini takdir etme
mek mümkün değil; alman kararla mahkeme üze
rinde etkili olmayalım düşüncesiyle bu yola gidildi. 
Eğer tensip buyurursanız, Bakanlık bu hususta bilmi
yorum ne düşünüyorlar; konunun tekrar Komisyon
da müzakeresinin faydalı olduğu kanaatindeyim. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SERBÜLENT BİNGÖL — Sayın Başkanım, HEMA 
grubu firmalara Etibank tarafından 1 243 000 000 li
ra mertebesinde bir kredi açılmıştır. Kur farkların
dan gelen gayri nakdi 831 milyonla beraber, 
2 075 000 000 gibi bir rakama baliğ olmaktadır. Kur 
farklarının devamlı değişmesi karşısında bu rakam 
daha da büyüyecektir. 

Bendeniz, yapılmış olan teklife katılmak ihtiyacın
dayım, zaruretini duyuyorum. Onun için herhangi bir 
başka teklif arz edemeyeceğim. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. , 
Komisyon, «1973, 1974, 1975, 1976 yıllarına ait 

ibranın, mahkeme sonuna kadar ertelenmesini istiyor. 
Yani ne ibra edilmesi, ne de edilmemesi... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, ertelen
mesi. 

BAŞKAN — Yani, şartlı olarak da ibra etmiyo
ruz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar, «açılmış veya açıla
cak olan tahkikata bağlı olarak» demiştik. Bunda, 
mahkemeye intikal ettiği için, mahkeme sonuna kadar 
ertelenmesi isteniyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, 2,5 
milyarlık çok büyük rakama varan bir davadır, mah
kemededir. Zannediyorum ki, kesin de tespit edeme
dik, bir ödeme planına da bağlanmak üzereymiş yahut 
bağlanmış. Ancak bu da sürebilir, devam edebilir, 
takip eden senelere sirayet etmesi muhtemeldir. Bu 
nedenle bunu getirdik; ama bizim de tereddüt ettiği
miz bir husustur. İbra edilmemesi yolunda da olabi
lir; ama, ertelenmesi zannediyorum ki, bu görülen 
davada yüksek kararlarınızla etkili olmamanız bakı
mından daha yararlı olur diye düşündük. 
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BAŞKAN — Ama raporda, «... bu yıllara ait bi
lanço ve kâr - zarar hesapları ile yönetim kurulları
nın ibralarının dava sonucuna kadar yapılmaması* 
deniliyor, «tehir edilmesi» değil. Yine ibra etmeye
ceğiz biz, sizin teklifiniz öyle. «Sonuçlanıncaya ka
dar yapılmaması» Neyin yapılmaması? «İbranın ya
pılmaması» erteleme değil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tabiri yanlış 
kullandık Sayın Başkanım, kararınızın ertelenmesidir 
asıl teklifimiz. 

BAŞKAN — Kararın ertelenmesi. Onu öyle de
ğiştirelim öyleyse. 

Zaten biz ibra etmesek gene mahkemeye düşecek. 
Zaten mahkemeye düşmüş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mahkemeye 
düşmüş; ibra edilmemesi yolunda da olabilir. 

©AŞKAN — Olabilir tabii. Çünkü ibra etmezsek 
de zaten mahkemeye düşmeyecek miydi? Düşmüş 
mahkemeye. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu nedenle bir 
daha huzurunuza gelmeyiz. 

BAŞKAN — Mahkeme zaten kararını verdikten 
sonra, bizim ibra etmemiz, etmememiz mevzuubahis 
olabilir mi mahkeme kararına karşı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İbra edilme
mesi yolunda değiştirebiliriz. 

BAŞKAN — Tabii. 
Mahkemeye intikal etmiş bir 'konu. Mahkemenin 

kararını bekleyeceğiz artık. Mahkeme bir suç ortaya 
çıkarsa zaten mesele yoktur; suç görülmezse ibra edil
miş sayılır zaten. Onun için, Etibank'ın 1973, 1974, 
1975, 1976 yıllarına ait hesaplarının ibra edilmemesi, 
1977, 1978, 1979 yıllarına ait hesapların da, açılmış 
ve açılacak olan tahkikata bağlı olarak şartlı olarak 
ibra edilmesi; Ergani Bakır İşletmesi Müessesesinin 
de 1977 - 1978 yıllarının şartlı olaraJc; yine, açılmış 
ve açılacak tahkikata bağlı olarak ibra edilmesi, di
ğerlerinin de ibra edilmesi; değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Bu şekilde oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi tasfiye haMndıeki Elektro Mietalıurji Sana
yii Anaınom Sirkattin© geçiyoruz. Buna ait napomu 
•okutuyorum : 

«Tasfiye hailimde Elektro Metalürji Sanayii Amo-
nlim Şirketimin : 

246 974,80 İlim .tultıarındakii dönem zararımın dü
şülmesi İle. 14 599 852,62 Kira fcaisfiye sonucu 'kân il© 
ıkapanan ve kendi genel kurulunda 17 . 3 . 1(978 tad-
mimde onaylaman 1977 yuh bilançosu lüe 24»6 974(,80ı İft
ira dönem zararı ile sümıuçîıamıan kâr ve zarar hesabı, 

5 . 5 . 1978 glününde tasfiye üşfllemlıeri bitirüıarek 
olağanüstü geneli kuralıda 3)1.5.1978 gününde onayla-
ınan ve 15 360 919,94 Kiralık tasfiye kâranın oıntaıktarun 
katılimıa paylanma göre dağııtnlarak düziemtanen bManı-
ÇÖSU ıgemeH görüşmeye sunulur.» 

iBAŞKAN — Bu rapor üzeninde Gemıel Görüşme 
açıyorum. 

ıSöz dmak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Genel Görüşmıe ıtamamlanmışittr. 
iBiljgJilıeılinıize sunulur. 

50. Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ. 
İBAŞKAN — Şimdi Karadeniz Bakır İşlıetımeleri-

mıa geüldiik; 
'Karadeniz Bakır Işilatmelerine alit raıporum sonuç 

kıısmımı okutuyorum : 
«Saımsıun tşlataasimdefci toplu iş sözlesmesıinim 

gediklmesi aadeniyille yapılan protokolden doğan 
47 227 38.9,35 liiraılıiik ücret farkı, Murgul tşletmesin'-
de ortaya çıikan 15 224 982,21 liralık stok sayım nok
sanı, Azot Sanayi Türk Ananlim Şirketime rücu edi
len 4 703 365,36 Biralık 'baca gazı tazmıimalt geçmiş 
yıllarda Hazineye irat kaydedilen 572 195,65 HiıraJaık 
ihtilaflı akreditif teminatları, çeşJMIi işlıamilıerden kay
maklanan 457 778,61 liralık şüpheli alacaklar olmak 
üzere, toplam 68 185 71ll„L8 lira için gerektiği halde 
llcarşıdolk ayrılmamıştır. Bu tutıar göz önüme aılmdığımı-
da 1979 yılı gerçek dönem kârı 226 681 084,00 lira 
ollmakltadır. Anoak, ıgarekllli karşıkıklaır ayrıHmadam (dü
zenlenen kâr ve zarar hesabımda şirketin dönem kâ
rı 294 866 795,21 Ira olarak gösterlilımlişjt'ir. 

Karadeniz Balkıır İşletmeleri Anonlim Şirketıidin 
28.3,1980 tarihindeki kendi genel kurulumda kalbul 
edlilen 1979 bilançosu ve 294 866 795,21 Kira dönem 
kârı lilıe kapaman kâr ve zarar hesabı genel görüşme
ye arz olunur.:» 

BAŞKAN — Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonimi 
Şirketimin raporu üzerinde Genel Görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur., 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
.B%3ıetfimiize sunulur. 

— 231 — 
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51. Tiirft'iıye Komik îşletmeieıü ve Müesseseleri 
BAŞKAN — Türküye Kömür IştatmıeDiari Kurumu

na ait raporun sonuç tamını okutuyorum : 
«I. — Türkiye Kömür İşlötımelıeri Kurumuınuın 

219 958 109,92 Ura dönem aararı ile kapaman 1977 
'yıla füzyon, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumun 2 6412 
577,18 lira dönem kârı ile kapanan 1978 yılı füzyon, 

Türküye Kömür İşlettirmeleri Kurıımıunun 6 252. 
793,88 lira dönem kârı ile 'kapanan 1979 yılı füzyon. 

2. — Ereğli Kömürleri işletmesi Müesseisıeısdmdn 
6 458 491 232,65 lira dönem zararı dlıe kapanan 1977 
yılı, 

jEreğlıi Kömürleri İşletmesi Mıüassesesimiin gellir ve 
güderleri birbirine iaşiit bağlanan 1979 yılı, 

3. — Garp LlinyitUıeni Işlıetımıesii ıMüesisesaslimlin 
1 0191 404 00,0 Kira dönem zararı ilıe kapanan 1977 
yıılıi, 

Garp Linyitleri tşleltlmesii Müessesesinin gıalliır ve 
gidenleri birbirine eşlilt bağlanan 1978 yılı, 

Garp Linyitleri 'tşleltimesli Mıüessesasriındın gelir ve 
gidarlıeri (birbirine eşiiit bağlaman 1979 yılı, 

4. — Aüıpaguıt Doduriga Linyitleri İşletmesi Mü-
esısesesttoiın 82 577 446,96 lika donam zararı ile kapa-
nan 1977 yılı, 

Alipaguıt Dodurga Linyitleri tşlıetaeisd Müessese-
ıslinin gelir ve gidenleri birbirine eşiiit bağlanan 1978 
yılıı, 

Aljpagut Dodurga Linyitleri İşletmesi Müassese-
sinifoı geldr ve giderleri ıbtirbirine ıeşıiıt bağlanan 1979 
yıla, 

5. — Onta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müesse
sesinin 114 953 323,78 lira dönem zararı dite kapanan 
1977 yula, 

Orta Anadolu linyitleri İstetmesi ıMüessesesdmim 
gelir ve giderleri birbirine eşlilt bağlanan 19<78 yılı, 

Orta Anadolu Linyitleri 'İşletmesi Müessesesinin 
gelür ve giderleri birbirine eşlilt bağlaman 1979 yılı, 

6. — Doğu Linyitleri İşletmesi Müessesasd'nliın' 
73 984 5119,68 liira dönem zararı ile kapanan 1977 
(yılıı, 

jDoğu linyitleri lişletımiesi Müessesesinin geir ve 
güdenleri birbirine eşlilt bağlanan 1978 yıün, 

poğu Linyitleri İşletmesi Müessesesinin gellir ve 
.giderleri birbirine eşit bağlanan 1979 yılı, 

.7. — Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin 
478 479 552,76 lira dönem «ararı dile kapanan 1977 
yıla, 

Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin geldr ve gi
derileni ıblirbirine eşiiit bağlıanan 1978 yılı, 

IKömür Satış ve Tevzi Müessesesinin 3)1 132 
015,43 İra dönem kârı ile kapanan 1979 yılı, 

•8. — Afşlin - Elbistan Linyitleri Iş'isitımesd Mües
sesesinin yatınım safhasında bulunan ve netice hesap
lan çaliişımayan 1977 yuh, 

Afşlin - Elbistan Iimyüıtlıari İşletmcsli Müessesesi
nin yatırım safhasında bulunan ve netice hesaplları 
çalışmayan 1978 yılı, 

Afşlin - Elbistan Uinıyliltlıarıi Jşlatlmesd Müessesesıi-
nin yatınm safhasında bulunan ve nıeıtiice hesapları 
çalışmayan 1979 yılı, 

9. — Ege DinıyMleri İşlatmesi Müessesesinin gelir 
ve giderlıeri birbirine eşiiit bağlanan 1978 yılıı, 

Ege Linyitleri istetmesi Müessesesinin geldr ve gi
derlıeri birbirine eşiiit bağlanan 1979 yılı, 

10. — Maden Makıinel/eri Üretim Müessesesi ku
ruluş safihasında bulunduğundan bilanço ve netice he
sapları çalışmayan 1979 yıllı, 

11;. — Çanakkale Linyitleri tşldtaesi Müessesesi)--
nin gelir ve gidarlıeri birbirine eşit bağlanan 1979 yılıı, 

12. — Sivas - Kangalı Linyitleri İşletmesi Mües
sesesini» yatırım safhasında bulunan ve netlice hıe-
ısapları çalışmayan 1979 yılı, 

13,. — Bursa Linyitleri İşlıetmesi [Müessesesinin 
gellir ve giderleri briibiirimıe eşit 'bağlanan 1979 'yılı, 

14. — Baltı .Karadeniz 'Iş'latmesü Müessesesinin ge
llir ve giderlıeri birbirine eşit bağlanan 1979 yılı, 

(Bilançosu lifle kâr ve zarar hesapları Türkiiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu ve 'müesseselerimde yapıl
makta oDan ve yapılacak talhlkikalt sonuçları doğacak 
neticeler saikla kaltmak kaydıyl tediplerimize; 

15. — Ereğlıi Kömürlıeri İşletmesi Müessesesinin 
gellir ve giderleri birbirine eşit bğlaman 1978 yıla, 

İşçilerden genellikle teberru sekilinde Zongulldaık-
ıspor Kulübüne büyük raıkaımlıara ulaşjan yardım (top
landığı, ibunun bir bölümünün ısendikacâ hazırlıama-
rak verilen teberru 'listelerine (istinaden bordrolardan 
kepilmek suretiyle, ıdiğer bir bölümünün de Üzülmez 
Üretim Bölge Müdürlüğünce tamzlim edilen işçi te
berru llisıtelerine dayanılarak yine bordrolıardan ya
pılan kesintiler şeklimde yaıpıiidığı anlaşılmıştır. 

Üzülmez Bölge Müdürlüğünce tanzim edilen sıi-
lıiniti ve kazıntılar sonucu diddiyeöten uzak bir görü-
'nüme bürünen teberru listelerindeki lişçilıerin lisdmlıem 
karşısındaki teberru miktarlarının fert başına 800 -
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6 300 lira arasımda değişen mliküariarı bulduğu, top
lanan paraların yaklaşık 1 685 611,W liraya ulaştığı 
anllaşıflımıştır. 

Teberru listelerinde yer alan paraların kesildiği 
aylar bordrolarında aynı işçilere net teberru miktar
larına -eşit fevkalade prim talhlhakkuk ettirildiği ve 
ıtebemuların bu £evkalade primle karşılandığı, 'teber
ru listelerindeki imzalarla bordrolaırdaki imzalar ara
sında farklılıkların bulunduğu, fevkalade prfimiin ve
riliş sekilinin normal prosedüre uymadığı anlaşıılımış-
ıtır. 

,Bu konu ve Başbakanlık Yüksek DeneMemıe Ku
rulu raporlarında yer alan diğer hususlar nedeniyle 
Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesinin 1978 yılı 'bi
lanço ve netlice hesaplarının libra edilmıemasıi, 

Tasviplerinize aırz olunur.» 
BAŞKAN — Bu kadar müessese... Bir tane, iki 

tane olsa aklım erecek de; hem 19*78, hem 1979 yık
ıları hepsimin de kâr ve zararı eşit. Nasıl oluyor? Bu
na ben akıl erdiremedüm. Her hailde kâğıt üzerimde 
'böyle getirildi bu? Mümkün değil yanli; bir kuruş oiı-
ısa fark eder. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
SER BÜLENT BİNGÖL — Sayın Başkanım, ben de 
öyle 'tahmin ediyorum. Bilhassa 1978 senesinde bir
çok müessesede ıbaşa »baş geflımiişti. 

/BAŞKAN — Bir müessesede olur; amıa bu kadar 
müessesede hem 1978 ve hem 1979 nasılı olmuş? Kâ
ğıt üzerimde denk getoirilımliş. 

Bu raporlar üzerinde söz allmak isteyen var mı? 
iAcaba Komiisyon bunları tetkik ederken, hakika

ten denk düşenleri iyice fblir eliödi mi? 

EMBKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hazineden 
karşılanmasıyla hesapları büyük bir çapta sıfıra bağ-
larnmışltı. Ancak biraz evvel de buyurduğunuz gliıbü, 
kuruşuna kadar gelir gider hesaplarının denk gelmesi, 
müessesemin muhasebe ciddiyetsizliğinden ileri gellir. 
Üzerinde önemile durulması gereken bir konudur. 
Muhasebe bu müesseselerin hayat noktasıdır. Her 
şeyleri ona bağlıdır. Böyle kuruşuna kadar sıfır bağ
lanması mantıken mümkün de değildir. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
HALlT SALTIK (Yüksek Denetleme Kurulu 

Başkanı) — Sayın Başkanım, yüksek malumları ol
duğu üzere temel mal kararnamesli içlinde olduğu ilçiın, 
kömürün şimdiye kadar olan zararları Hazineden 
karşılanmakta ıidi. 1978 yılından sonra kalbul edilen 
bir yöntemle Maliyenin vereceği sübvansiyonlar sene 

sonunda bir muhasebe kaydıyla sıfıra 'indirilerek bi
lançolar düzenlenmeye başlandı .Yaınıi, sıfır olmıasın'in 
nedenli, zarar kadar Maliyeden alacak yazılmaktadır. 

440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin ruhuna da 
hatlta lafzına da pek uygun olmayan bir uygulama
dır. 

I Arz ederim. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederini. 
Bunun hakkında da tahkikat açılımış mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Türkiye Kömür İşletmeslinlin, Ereği Kömür Iş-
letmeslinlkı 1978 yıllımda da okunan nedenlilerle (ibra 
edilmemesini, diğer tüm kuruluşlar içlin bütün sene
lerinin, burada yazılı senelerinin şartlı, tahkikat sonu
cu saklı kalmak şartıyla ibrasını arz ettik. Kimlisi açıl-
mış, kimisi açılıyor efendim, hailen takip eden ıtahki-
katlar da var. 

;BAŞKAN — Hepisi öyle zaiben. 

EM/EKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
ıbütün kömür işletmesi öyle. 

BAŞKAN — Bütün kömür işletmeleri hepsli şart
lı olarak. 

Başka söz almak isteyen?.. 
Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ( M * Gü
venlik Konseyli Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
biraz evvel Komisyon Başkanı da değindi; Kamu İk
tisadi Teşekküllerinde muhasebe sistemlerinin tutul
masında bir ahenk oHmadığı kanaatindeyim. Ayrıca, 
muhasebe sistemlerinin, Kamu İktisadi Teşekkülleri-
nin ödemelerini de günlü gününe kaydetmediği inan
cındayız. Sırasında, şu iana kadar şu iktisadi teşekkü
lün, şu yatırıma ödediği miktarı çıkarın dediğilmliz 
zaman, muhasebeler bunu çıkaracak kudrette değilı-
ler. Çünkü, sistem, benim tekniğini bilemediğimi bir 
şekilde toptan olarak muhasebeye devredilme usulün
de. O nedenle, Sayın Maliye Bakanının bu konuda mu
hasebe sistemlerinin işıler hale getirilmesi için tedbir
ler alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim., 

;Aırz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komlisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, zannediyorum ki, bu reorganlizasyon çalışma
larında ele alınacak önemli konulardan biri de, bir 
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tekdüze muhasebe sistemini geriişletnıek, bütün KİT' 
lıer içim, hakiki manada KİT'ler içlin tek bir sistem 
gellişbkım'ek ve günü günüme nnıuhaısabelıeri tutmak ve 
yenli bir muhasebe tekniğini buralara yerleştlirmıek 
olmalıdır. 

IBAŞKAN — tSayın Maliye Bakanımızın bir di
yeceği var mı efendim?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
[Başkanımı, 1964 yıllında 440 sayılı, kuruluşlarla ilgili 
kanun çıktığı zaman, Kurular Reorganizasyon Ko
misyonu tek tip muhasebe usulü konusunda uzun 
çalışmalar yaptı; fakat ıbu çalışmalar hazırlanmış. oılr 
masına rağmen, 'bütün kuruluşlarda tam bir uygula
maya geçilerraedi. Buna rağmen, bunu uygulayan 
kuruluşlar mevcuttur. Yeniden, Sayın Başbakanın 
Başkanlığında 'yaptığımız çalışmalarıda önoelliklıe ele 
alınan konu 'budur. Bu konu üzerinde de çalışmalar 
yürütülüyor efendim. 

«BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Başka söz ailmıak isteyen olmadığından, Türkiye 

Kömür İşlatm'elarıi Kurumunun 1977, 1978 ve 1979 
yıllarının şartlı olarak; Breğlıi Kömür İşletmeleri Mü-
iessesesinin 1978 yılının 'ibra edütoarnıesi ve diğer yıl
larının yine şartla olarak libra edilmesi; diğer okudu
ğumuz bütün kömür lişletmıeleri müesseselerinin, 'bü
tün senelere ait hesaplarının yine şaritiı olarak ibra 
«diknesiınıi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edimliştlir. 

52. Maden Tetkik ve Arama Enrfitüisü 
ıBAŞKAN — Mıaden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

i e ilgili raporun ısonuç kısmını okutuyorum : 
«•Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün : 
,1. — 1977 yıllı bilançosu ile 607 3.99 751,13 lira 

gelir fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı, 
2. — 1978 yılı bilançosu ile 527 447 129,57 lira 

gelir fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı, 
3. — 1979 yıfliı bilançosu ıile 1 261 372 91)1,58 li

ra gelir fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı, 
Tasviplerinize arz olunur.» 
BAŞKAN — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

nün bu gelir fazlalığı nereden oluyor? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI SERBÜLENT BİNGÖL — Efendim, Madan Tet
kik ve Arama Enstitüsünün kendi gelirleri yanımda 
önemli miktarda Hazine 'yardımı vardır. Yaptığı mas
raflar bütün bu yekûnun atanda kaülmak suretiyle 
ıbir gallir fazlası gözükmektedir.ı 

BAŞKAN — O hailde, döner sermayeden müte
vellit değil bu gelir fazlası; verilen ödeneğin haroama-
rnaması. J 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI SERBÜLENT BİNGÖL — Kendi gelirleriyle, 
verilen ödeneğin müştereken ıbu meblağa varmaması. 

(BAŞKAN — Artması?.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKNAKLAR BAKA
NI SERBÜLENT BİNGÖL — Evet. 

IBAŞKAN — Maden Tetkik ve Arama Enstliıtü-
ısünün bu raporu üzerinde ısöz almak isteyen var mı?. 
Yok. 

Maden Tetkik ve Arama Enstliltüsünün 1977, 1978 
ve 1979 yıllarının hesabımın ibra edilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler.. .Etmeyenler... Kabul 
edilımliıştir. 

53. Tunikliye Elektrik Kurumu 
IBAŞKAN — Türkiye Elektrik Kurumu ile ilgili 

raporun sonuç kuslmını okutuyorum : 
«Türkiye Elektrik Kurumunun 1977 yılı bilançosu1 

ve 2 047 772 470^12 lira dönem kârı ile kapanan kâr 
ve zarar hesabı, 

Türkiye Elektrik Kurumunun 1978 yılı bilançosu 
ve 2 094 453 538,34 lira dönem kârı ile kapanan kâr 
ve zarar hesabı, 

Türkiye Elektrik Kurumunun 1979 yılı bilançosu 
ve 3 909 558 465,77 Ura dönem kârıyla kapanan kâr 
ve zarar hesabı, 

Tasviplerinize arz olunur.,» 
'BAŞKAN — Biz niçin elektriğe zam yaptık; hep 

kârla kapanmış? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SERBÜLENT BİNGÖL — Sayın Başkanım, filhaki
ka bu kâr gözükmekte; belki 1981 yılı içinde daha da 
fazla olacak. Zaltı devletlerine daha evvel arz etmişltim 
elektrik fiyatları konusunda konuşurken, bizim yatı
rımların bir kısmını genellikle elektrik gdirierinden 
karşılamamız gerekmektedir. Bunun bir kısmı vergi 
olarak Hazineye dönmektedir, bir kısmı da müessese 
içinde kâr olarak teşekkül etmektedir. Bu, genellikle 
Batı ülkelerinde uygulanan bir sistem olmakla bera
ber, Dünya Bankasıyla yaptığımız anlaşmanın bir 
icalbı olarak bu kadar kârı elde etmemiz gerekir. 

Kârın hepsi, daha doğrusu yatırımın finansmanı
nın hepsi kâr olarak da gözükmemektedir, Hazineye 
giden vergi de onun içinde olmaktadır. 

BAŞKAN — Bu kâr görünen hesapların içerisin^ 
de belediyelerden tahsil edilmesi gereken paralar da
hil edilmiş olarak mı gösteriliyor, yoksa onlar hariç 
midir? Yani, alınmış gilbi midir? Belediyelerin borcu) 
var TEK'e. 



M. G. Konseyi B : 66 11 . 9 . 1981 O : 2 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Alacaklı hesa
bında görülmüş olması lazım. 

BAŞKAN — Yani, alınmış gibi görünüyor. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SERBÜLENT BİNGÖL — Dahil oltaaisı lazım. 
BAŞKAN — Yani, alınmış gözüküyor, ama bele

diyeler vermiyor. Kâğıt üzerinde kârda görünüyor. 
ama, esasında kâr da değil, ödemektir. 

ULAŞTIRMA BAKANI NECMİ ÖZGÜR — 
Hesap üzerinde. 

BAŞKAN — Hesap üzerinde kâr. 
TEK ile ilgili rapor üzerinde söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
TEK'in bu raporuna dayanarak 3 senenin hesap

larının ibrasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54. Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
BAŞKAN — Elektrik İşleri Etüt İdaresi ile ilgili 

raporun sonuç kısmını okutuyorum : 
'«1. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 30181'1İ8 918,3® 

liralık gelirine karşılık 256 902 1'62,04 liralık gider 
sonucu ertesi yıla 51 216 756,34 liralık gelir bakiyesi 
devretmek suretiyle kapanan 1977 yılı dönemi bil'aın1-
çosuyla, gelir ve gider hesabı, 

2. — 750 365 166,54 liralık gelirine karşılık, 
369 623 803,79 liralık gider sonucu ertesi yıla 
380 741 362,75 liralık gelir bakiyesi devretmek sure
tiyle kapanan 1978 yılı dönemi bilançosuyla, gelir ve 
gider hesalbı, 

3. — 1' H08 000 293,55 liralık gelirine karşılık 
717 260 872,49 liralık gider sonucu erteisıi yıla 
390 739 421,06 liralık gelir bakiyesi devretmek sure
tiyle kapanan 1979 yılı dönemi bilançosuyla gel'ir ve 
gider hesalbı, 

Tasviplerinize arz olunur.» 
(BAŞKAN — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin bu 

raporu üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
iBu rapora dayanarak 3 senelik hesabın ibrasını 

'oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

55. Petrol Ofisi 
BAŞKAN — Petrol Ofisi ile ilgili raporun sonuç 

kısmını okutuyorum : 
,«Petrol Ofisinin geçmiş yıllardan devreden 

29 934 423,015 i j r a zararla birlikte 313 950 487,42 lira 
zararla kapanan 1977 yılı bilançosuyla 284 016 064,37 
lira dönem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1978 yılı bilançosuyla im 293 282,21 lira dönem' 
kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

1979 yılı bilançosuyla 2 081 908 304,53 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, yapılmış ve 
yapılacak tahkikat sonuçları saklı kalmak kaydıyla 
tasviplerinize arz olunur.» 

BAŞKAN — Başlanmış tahkikat var değil mi 
efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, tahkikiı 
istenilen konular, başlanmış tahkikatlar var; İstanbul 
bayilerinin bazılarıyla ilgili incelemeler var. Taksim' 
de bir bayi ye, ayda 7 50Û liraya Taksim gibi yerde 
bayilik veritauş; bunlar incelenecek. 

İran - Türkiye - Gürbuiak sınırında akaryakıt it
hal ve nakliye işi bir kişiye verilmiş öteden beri, bir 
tekel yaratılmış; tahkik edilecek. 

6Q tane tanker yapmak üzere çıplak şasi alınmış, 
senelerden beri öyle duruyor. Bu hususlar tahkik 
edilecek. Arz ettiğim gibi başka kısımlar da var. 

BAŞKAN — Efendim, bu rapor üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

O halde, Petriol Ofisinin bu hesaplarının, açılmış 
ve açılacak olan tahkikatın sonuçları saklı kalmak 
şartıyla ibrasını oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
BAŞKAN — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

raporunun sonuç kısmını okutuyorum : 
a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ken

di Genel Kurullarında kabul edilen 1967 - 1976 yıl
larına ait bilançoları ile, 

1967 yılı 150 224 483,45 lira, 
1968 yılı 202 144 265,28 lira, 
1969 yılı 235 330 407, 69 lira, 
'1970 yılı 275 364 594,015 lira, 
1971 yılı 450 300 584, 25 lira, 
1972 yılı 384 549 255,66 lira, 
1973 yılı 402 368 236,93 lira, 
Iİ974 yılı 814 899 800,47 lira, 
1975 yılı 1 209 055 133,10 lira, 
1976 yılı 388 975 427,90 lira, 
Dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesapları, 
ıb) Türkiye Petrolleri A. O.'nın; 
27 , 3 i 1978 tarilMi genel kurulunda kalbul edi

len 1977 yılı bilançosu ile, 343 852 334,42 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

'26 . 3 . 1979 tarihli genel kurulunda kabul edilen 
1978 yılı bilançosu ile 1! 236 406 207,88 lira dönem 
zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
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25 . 3 . 1980 tarihli genel kurulunda kabul edi
len 1979 yılı bilançosu ile 2 964 697 557,27 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı

ğının bu 'oflaman raporu üzerinde Genel Görüşme açı
yorum. 

ıS'öz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

57. Petkim Petro - Kimya Anonim {Şirketi 
BAŞKAN — Pet'kim Petro - Kimya Anonim Sir

kelinin raporunun sonuç kısmını okutuyorum : 
«Pe'tkim Petro - Kimya Anonim Şirketinin 

24 . 3 . 1978 tarihindeki kendi genel kurulunda ka
bul edilen 1977 yılı bilançoisu ve 643 122 774,24 lira 
dönem kârı ile kapanan kâr ve zarar helsalbı, 

24 . 3 . 1979 tarilhindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 1978 yılı bilançosu ve 1' 109 683 879,42 
lira dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

21 . 3 . 1980 tarilhindeki kenidli genel kuınuîlıunidla 
kabul edilen 1979 yılı bilançosu ve 3 935 289 282,54 
lira dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
•BAŞKAN — Petro - Kimya Anonim Şirketinin 

bu rapora üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bil'gilerinize sunulur. 

58. Petkim Kauçuk Anonim Şirketi 
BAŞKAN — Tasfiye Halinde PETKİM Kauçuk 

Anonim Şirketinin raporunun sonuç kısmını okutu-
yoıriulm! i 

'«Tasfiye hallinde PETKİM Kauçuk Anonim Şir
ketinin 3H .8.1977 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 30.6.1977 tarihli bilançosu ve 1.1.1977 
- 30.6.1977 arasında 24 580 962,94 lira dönem zararı 
ile kapanan kâr ve zarar hesabı genel görüşmeye arz 
olunur.» 

'BAŞKAN — Bu rapor üzerinde Genel görüşme 
açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı,.. Yoktur. 
Gendi Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

59. Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
BAŞKAN — Petlas Lastik Sanayii ve Ticaret Ano

nim Şirketinin raporunun sonuç kısmını okutuyorum: 
«Yatırım safhasında bulunan Petlas Lastik Sa

nayii ve Ticaret Anonim Şirketinin kendi genel ku

rulunda 28.3.1978 tarihinde tasvip edilen 1977 yılı 
bilançosu ve 36 118,15 ilira dönem zararı ile kapa
nan kâr ve zarar hesabı, 

29.3.1979 tarihinde tasvip edilen 1978 yılı bilan
çosu ve 26 414,39 lira dönem zararı ile kapanan 
kâr ve zarar hesabı, 

24.3.1980 tarihinde tasvip edilen 1979 yılı bilan
çosu ve 34 398,50 lira dönem zararı ile kapanan 
Ikâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
ıBAŞKAN — Petlas Lastik Sanayii ve Ticaret 

Anonim Şirketinin bu raporu üzerinde Genel Gö
rüşme açıyorum. 

Söz ailrnak isteyen?.. Yoktur. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

60. Ipraş İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş. 
BAŞKAN — İstanbul Petrol Rafinerisi Anonim 

Şirketinin raporunun sonuç kısmını okutuyorum: 
«İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.nin 1 333 606 582,76 

TL. dönem zararıyla kapanan ve kendi genel kuru
lunda kabul edilen 1977 yılı bilançosu ile flcâr ve zarar 
hesabı, 

1 167 727 974,69 Hira dönem zararıyla kapanan 
ve kendi genel kurulunda kabul edilen 1978 yılı 
bilançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

1 173 037 342,41 lira dönem kârıyla kapanan 
ve kendi genel kurulunda kabul edilen 1979 yılı bi
lançosu ile kâr ve zarar hesabı, 

Gendi görüşmeye arz olunur.:» 
BAŞKAN — Birdenbire 1979 yılında böyle kâra 

geçişinlin sebebi nedir acaba? 1 milyar küsur zarar 
ederken iki sene üst üste, birden bire kâra geçmesi 
o petrole yapılan zamlardan mütevellit mıi acaba? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SERBÜLENT BİNGÖL — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İstanbul Petrol Rafinerisi Anonim 
Şirketinin bu raporu üzerinde Genel Görüşme açı
yorum. 

Söz almak isteyen?.. Yoktur. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

61. Isıilt Petrol ve Ticaret Limited Şirketi 
BAŞKAN — Tasfiye halinde Isilit Petrol ve Ti

caret Limited Şirketinin raporunun sonuç kısmını 
okutuyorumı: 

«Tasfiye halinde Isilit Petrol ve Ticaret Limited 
Şirketinin 21.3.1978 tarihindeki kendi genel kurulun-
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'da (kabul edilen 1977 yılı bilançosu ile 201 042,37 ilira 
dönem zararı ille kapanan kâr ve zarar hesabı, 

27 . 3 . 1979 tarihindeki kemdi genel kurulunda ka
bul edilen 1978 yılı bilançosu ile 421 144,97 lira dlö-
nıem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

31 .3 . 1980 tarihind©Kİ kendi genel kurulunda ka
bul edilen 1979 yılı bilançosu ile 922 032,50 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Bu rapor üzerinde de Genel Gö

rüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Genel görüşme tamamlanmıştır. 
©ilgilerinize sunulur. 

62. ISILİTAS Petrol Ürünleri Pazarlama ve 
Taşıma A.Ş. 

'BAŞKAN — ISILİTAS Petrol Ürünleri Pazaırlama 
ve Taşıma Anonim Şirketinin raporunun sonuç kıs
mını okutuyorum: 

«ISILİTAS Petrol Ürünleri Pazarlama ve Taşıma 
Anonim Şirketinin 28.8.1978 tarihindeki kendi genel 
kurulunda kabul edilen 1977 yılı bilançosu ile 
25 622 866,31 lira dönem kârıyla kapanan Kâr ye 
zarar hesabı. 

27.3.1979 tarihindeki kendi genel kurulunda üç 
yönetim kurulu üyesinin ibra edilmemesi kaydıyla 
kaibul edilen 1978 yılı bilançosu ile 17 283 416,71 lira 
dönem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesa'bı, 

311.3.1980 tarihinde kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ile 34 429 508,72 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Geneli görüşmeye arz olunur.» 

BAŞKAN — ISILİTAS Anonim Şirketinin bu 
raporu üzerimde genel görüşme açıyomım. 

Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
GeneJ görüşme tamamlanmıştır., 
Bilgilerinize sunulur. 

63. İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) 
BAŞKAN — İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şir

ketinin raporunun sonuç kısmını okutuyorum!: 
.«İstanbul Gülbre Sanayii AŞ. (ÎGSAŞ)'nin 

23 .3 . 19718 tarihindeki kendi genel kurulunda ka
bul edilen 1977 yılı bilançosu ve 127 748 078,25 lira 
dönem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

29.3.1979 tarihinde kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1978 yılı bilançosu ve 161 343 976,08 lira dö
nem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
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20.3.1980 tarihindeki kendi genel kurulunda kaibul 
edilen 1979 yılı bilaınçosu ile 37 202 514,14 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
(BAŞKAN — Bu rapor üzerinde de genel görüşme 

açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Genel görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

64, Boru Hatlan ite Petrol Taşıma AŞ. (BOTAŞ) 
BAŞKAN — Bioru Hatlarıyla Petrol Taşıma 

Anonim Şirketinin raporunun sonuç kısmını okutu
yorum efendim: 

«Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma Anonim Şirketi
nin geçmiş yıllardan devreden 677 749,40 lira zararla 
birlikte 282 346 474,10 lira zararla kapanan ve 
kendi genel kurulunda 23.3.1978 tarihinde onaylanan 
1977 yılı bilançosu ile 281 66İ8 724,70 lira dönem 
zararıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Geçmiş yıllardan devreden 282 305 740,03 lira 
zararla binlikte 1 161 594 879,01 lira zararla kapa
nan ve kendi genel kurulunda 30.3.1979 tarihinde 
onaylanan 1978 yılı bilançosu ile 879 289 138,98 lira 
dönem zararıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesalbı, 

Geçmiş yıllardan devreden 1 l'Öl 594 879,01 lira 
zararla birlikte 7111 080 956,49 lira zararla kapanan 
ve kendi genel kurulunda 28.3.1980 tarihinde onay
lanan 1979 yılı bilançosu ile 450 513 '922,52 lira dö
nem kârıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — (Bu rapor üzerinde Genel Görüşme 

açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Yönetim kurulları, kâr eden müesseselerde kârdan 

hisse alıyor; zarar ettiği zaman da maaşından kesme 
oluyor mu acaba? 

BMOKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır. Kâra 
ortaktır. 

BAŞKAN — Kâra ortaktır... Zarara da ortak
tır; öyle olmalı. 

Genel Görüşme üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
'Bilgilerinize sunulur. 

65. Deniz İşletmeciliği ve TaJikercUiği AŞ. (DtTAŞ) 
BAŞKAN — Deniz İşletmeciliği ve TankerciliğJ 

Anonim Şirketi (DİTAŞ) raporunun sonuç kısmını 
okuyunuz. 



M. G. Konseyi B : 66 

«Deniz işletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şir- I 
ketinin 24.3.1978 tarihinde toplanan 4 ncü Genel Ku
rulunda onaylanan 1977 yılı bilançosu ve 35 129 262,45 
lira dönem kârıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, I 

21.3.1979 tarihinde toplanan 5 nci Genel Kuru
lunda onaylanan 1978 yılı bilançosu ve 60 823 530,75 
lira dönem kârıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, I 

21.3.1980 tarihinde toplanan 6 ncı Genel Kurulun
da onaylanan 1979 yılı bilançosu ve 145 896 266,25 
lira döner kârı ile sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, I 
Genel Görüşmeye arz olunur.» I 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde Genel Görüşme I 
açıyorum. I 

Söz almak isteyen var mı?.. Yok. I 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. I 

66. Akaryakıt Dağıtım AŞ. (ADAŞ) 
BAŞKAN — Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi 

raporunun sonuç kısmını okuyunuz. I 
«ADAŞ Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketinin 

27.3,1978 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1977 yılı bilançosu ile 60 924 611,53 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, I 

19.3.1979 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1978 yılı bilançosu ile 92 278 486,51 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, I 

24.3.1980 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ile 256 802 787,31 lira dö
nem kârıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.», I 
BAŞKAN — Bu rapor üzerinde de Genel Görüş

me açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Genel Görüşırıe tamamlanmıştır. I 
Bilgilerinize sunulur. 

67. TC Turizm Banikası AŞ. 
BAŞKAN — TC Turizm Bankası Anonim Şirke

ti raporunun sonuç kısmını okuyunuz. 
«TC Turizm Bankası Anonim Şirketinin geçmiş 

yıllardan devreden 20 612 403,07 lira zararla kapanan 
ve kendi genel kurulunda 21.3.1978 tarihinde onay
lanan 1977 yılı bilançosu ile 12 752 601,26 lira dö
nem kârı ile sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

26.3.1979 tarihindeki genel kurulunda kabul edi
len 1978 yılı bilançosu ile 18 925 591,97 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, I 

24.3.1980 tarihindeki kendi genel kurulunda ka
bul edilen 1979 yılı bilançosu ve 28 864 998,57 lira 
dönem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, j 
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Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — 1979'daki zararın sebebi nedir acaba? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV

Lİ YAOĞLU — Efendim, personel masraflarının art
mış olması ve bir de Bankamızın işlettiği tesislerde 
doluluk oranının düşmüş olması. % 68 civarında olan 
doluluk oranı % 63 civarına düşmüştür. 

BAŞKAN — Turizm Bankası Anonim Şirketinin 
bu raporu üzerinde Genel Görüşme açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

68. Abant ve Bolu Çevresi Turizmi AŞ. 
BAŞKAN — Abant ve Bolu Çevresi Turizm 

Anonim Şirketi raporunun sonuç kısmını okutuyo
rum : 

«1. Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş.'nin geç
miş yıllardan devreden 5 470 529,42 lira zararla bir
likte 5 806 675,74 lira zararla kapanan ve kendi ge
nel kurulunun 27.3.1978 tarihinde yaptığı toplantıda 
onaylanan 1977 yılı bilançosu ile 363 146,32 lira dö
nem zararıyla sonuçlanan kâr ve zarar hesabı, 

2. Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş.'nin 
28.3.1979 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1978 yılı bilançosu ile 2 429 656,02 lira dönem 
zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

3. Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş.'nin 
30.3.1980 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 859 194,90 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Bu şirkete 'herhalde dışarıdan da or

tak vardır; değil mi? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Başkanım, Turizm Bankası 
bunun en büyük ortağıdır % 77 ile. Bolu Özel İdaresi 
var ve Bolu Belediyesinin de çok cüzi bir hissesi var. 

BAŞKAN — Esas yük Turizm Bankasında. 
Bu rapor üzerinde Genel Görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

69. Türkiye Emtak ve Kredi Bankası A.O. 
BAŞKAN — Türkiye Emlak Kredi Bankası Ano

nim Ortaklığı raporunun sonuç kısmını okutuyorum: 
«Türkiye Emlak Kredi Bankası A, O.'nın; 

27 848 043,01 lira dönem zararı ile kapanan ve kendi 
genel kurulunda 30.4.1978 tarihinde onaylanan 1977 
yılı bilançosu ve kâr ve zarar hesabı, 



M. G. Konseri B : 66 11 . 9 . 19*1 O : 2 

30.3.1979 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1978 yriı bilançosu ve 294 068 334,11 lira dö
nem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

30.3.1980 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 76 822 708,76 lira dö
nem zararı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Ne olacak bu 'Bankanın hali o za

man? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 

-— Sayın 'Başkanım 1980'de bir milyar liraya yakın 
kârı vardır. 

BAŞKAN — Acaba sebebi neymiş; 1977, 1978, 
1979'da neden bu kadar zarar etmiş? Yani bütün ban
kalar kâr ederken, bu banka düşük faizli kredi Verdi
ği için mi zararı oluyor? 

İMAR VE ÎSKÂN (BAKANI ŞBRÎF TÜTEN 
— Evet efendim; düşük faizle kredi verdiği için... Şim
di, kârı bir milyara yakındır zannediyorum; 900 mil
yon lira. 

BAŞKAN — Ama, faiz yine aynı faiz. 

ÎMAR VE ÎSKAN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Hayır efendim, arttı; % 22 oldu. Çıkardığımız 
Toplu Konut Kanununda sosyal konutlar % 5'e dü
şürüldü; fakat ticari anlaşmayla yapılan konutlarda 
faiz •% 22 olarak devam ediyor. Vaktiyle öyle olmuş 
olsaydı, bu zarar görülmeyecekti. 

BAŞKAN — Evet; teşekkür ederim. 
Bu rapor üzerinde Genel Görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

70. Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi 
BAŞKAN — Türkiye inşaat ve 'Malzeme Limited 

Şirketinin raporunun sonuç kısmını okutuyorum : 
«Türkiye inşaat ve Malzeme Limited Şirketinin 

29.3.1978 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1977 yılı bilançosu ve 5 508 200,89 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

28.3.1979 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1978 yılı bilançosu ve 512 700,40 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

26.3.1980 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 56 433 632,53 lira dö
nem zararıyla kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Türkiye inşaat ve Malzeme Limited 

Şirketinin bu raporu üzerine Genel Görüşme açıyo
rum, 

Söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

71. Ankara tnıar Limited Şirketi 
BAŞKAN — 71 nci sırada bulunan Ankata tor 

Limited Şirketinin raporunun sonuç kısmını okutu
yorum : 

«Ankara imar Limited Şirketinin; 
27.3.1978 tarihinde kendi genel kurulunda icabul 

edilen 1977 yılı bilançosu ve 2 556 05648 lira dönem 
kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

29.3.1979 tarihinde kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1978 yılı bilançosu ve 22 03« 279,39 Ura do
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

18.4.1980 tarihinde kendi ıgenel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 13 196 744,62 Kra dö
nem kân ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Bu rapor üzerinde de Genel Gö

rüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

72. İller Bankası 
BAŞKAN — iller Bankası raporunun sonuç kıs

mını okutuyorum: : 
«tiler Bankasının; 
19.4.1978 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 

edilen 1977 yılı bilançosu ve 71 108 505,78 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

18.4.1979 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1978 yılı bilançosu ve 113 999 567,10 lira dö
nem kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

16.4.1980 tari'hindekii kendi genel kurulunda kabul 
edilen 1979 yılı bilançosu ve 84 194 875,53 lira dö
nem kân ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel Görüşmeye arz olunur.:» 
BAŞKAN —- Mer Banlfcas*nıın bu raporu üzeriıt 

de d» Geoel Görüşme açıyorum. 
Söz almak iateyen?.,. Yok. 
Geneıl Görüşme tarnamlanmtltM-. 
Bilgiterinize *unulur< 

73. Su inşaat - Makine - Elektrik Limited Şirketi 
(SİMEL) 

ıBAŞKAN — Su - Inşaalt - Maksime - Elektrik Li
mited Şirketinin raporunun sonuç kısmım okutu
yorum: 

«SÎMEL Su - İnşaat * Maildin* - EMdtrlk Limi
ted Şirketinin; 
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31 , 3 . 1978 tarihindeki kendi umumi heyetinde 
kabul edilen 1977 yılı bilançosu ve 22,671,754,44 li
ra dönem! kân ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

30 . 3 . 1979 tarihindeki kendi umumi heyetinde 
kabul edilen 1978 yılı blançosu ve 93 338,992,30 lira 
dönem kân ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

3 1 . 3 . 1980 ıtarihindekii kendi umumi heyetinde 
kabul edilen 1979 yılı bilançosu ve 103.194.664,99 ] 
üra dönem kân 'ile kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz oHuinuır.» 
BALKAN — Bu rapor üzerinde de Genel Görüş

me açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok., 
Genel Görüşme ıtamamllanmıişitır. 
Bilgilerimize sunulun 

74. Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi 
BAŞKAN — Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi 

raporunun sonuç kısmımı okutuyorum: 
«Güven Türk Anonim! Sigorta Şirketinin;» 
Kendi gendi kurulunca 30 . 3 . 1978 tarihinde 

kabul edilen 1977 yılı bilançosu ve 12.832.280,35 li
ra dönem kânı ile kapanan kâr Ve zarar hesabı, 

Kendi genel kurulunca 29 . 3 . 1979 tarihinde ka
bul edilen 1978 yılı bilançosu ve 12,720250 lira dö
nem kârı İle kapaman kâr ve zarar hesabı, 

(Kendi genel kurulunca 28 , 3 . 1980 tarihinde ka
bul edilen 1979 yılı 'bilançosu ve 14.239 052 lira dö
nem kârı iıle kapanan kâr ve zarar hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 
BAŞKAN — Güven Türk Anonim Sigorta Şir

ketinin bu raporu üzerinde Genel Görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mut?.... Yok. 
Genel Görüşme ıtafmıamllanmışıtır. 
Bilgilerinize sunulur. 

75. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
BAŞKAN — Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu raporunun sonuç kısmını okutuyorum': 
«Yükseköğrenimi Kredi ve Yurtlar Kurumunun 

560.734.028,98 lira dönem gelir fazlasıyla kapanan' 
ve kendi genel kurulunda 14 . 10 . 1978 tarihimde 
onanan 1977 hesap dönemi bilançosu ile gelir ve gi
der hesabı^ 

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumunun 
12 . İd , 1979 tarihindeki kendi genel kurulunda ka
bul! edilen 1978 yılı bilançosu ile 818.563.747,0! lira 
gelir fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı, 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
25/26 , 10 . 1980 'tarihindeki kendi genel kurulunda 
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kabul edilen 1979 yılı bilançosu ve 1 331 493 873,45 
lira gelir fazlasıyla kapananı gelir ve gider hesabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.» 

BAŞKAN — Tabii, bu gelir fazlaları içerisinde 
Hazineden yapılan yardımlar da dahil, değil mi? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Sayın Başkanım!, esasında gelirim büyük bir fonu 
Hazine yardımı teşkil ediyor, Gelir fazlası, daha 
çok öğrenciler üzerinde kalan kredidir, gelir fazlası 
görülen bunlardır. 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde de Genel Görüş
me açıyorum. 

Söz ahnak isteyen var mı?.. Yok, 
Genel Görüşme tamamlanmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 

76, Esniaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR) 

BAŞKAN — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu raporu-'* 
nun sonuç kısmını okutuyorum: 

«Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR)'un 
1977 yılı bilançosu ve 1.305,755.952,77 lira getir faz
lasıyla kapanan ve kuruluş yasası gereği olarak tümü 
matematik karşılıklara aktarılan gelir ve gider hesa
bı, açılmış ve açılacak 'tahkikat Sonucu doğacak neti
celer saklı kalmak kaydıyla tensiplerinize arz olu
nur.» 

BAŞKAN — Herhalde bu 'konuda açılmış tahki
kat var... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Han Komisyonu Başkanı) - Evet efendim. 
Gayrimenkul: edinmede usulsüzlükler var. 1978 ve 
1979 yılı 'bilançolarını hâlâ düzenleyemediler. 

BAŞKAN — 'Bu rapor üzerimde söz almak iste
yen var mı?,,. Yok. 

Komisyon raporuna uygun olarak, 1977 hesa
bının, açılmış ve açılacak tahkikat sonucu doğacak 
neticeler saklı kalmak şartlıyla ibrasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

77. Sosyal Sigortalar Kurumu 
BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kurumu raporu

mun sonuç kısmını .okutuyorum1: 

«1, Sosyal Sigortalar Kurumunun 1967 cari yı
lında ayrılması gereken 4Ö3.828.928 liralık matema
tik karşılığın tamamen ayrılmasından, sonra artan 
839.230.414 liralık cari gelir farkı ödenmiş primler 
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karşılığına aktarılan 1967 yılı bilançosu 'ile gelir ve 
gider hesabı, 

% Sosyal Sigortalar Kurumunun 1968 cari yılın
da ayrılması gereken 551.493.035 liralık matematik 
Ibarşiığınm tamamen ayrılmasından sonra aftan 
1.015.781.328 liralık cari gelir farkı, ödenmiş prim
ler karşılığına aktarılan 1968 yılı bilançosu ile gelir 
ve gider hesabı, 

3. Sosyal Sigortalar Kurumunun 1969 cari yı
lımda ayrılması gereken 777.224.044 liralık matematik 
karşılığını tamamen ayrılmasından sonra artan 
L24Q.328,988 liralık cari gelir farkı, ödenmiş prim
ler karşılığına aktarılan 1968 yılı bilançosu ile gelir 
ve gider hesabı, 

4. iSosyali .Sigortalar Kurumunun 1970 cari yılın
da ayrılması gereken 4.553.854.624 liralık matematik 
karşılıklarının ancak 2,328.397.3116 liralık kısmı gelir
lerden karşılanabilmiş, açık kalan 2.225.457.308 lira
sı geçmiş yıllarda ayrılan ödenmiş primler karşılığı 
İe kapatılan 1970 yılı bilançosu İle gelir ve gider he
sabı, 

5- Sosyal Sigortalar Kurumunun 1971 cari yı
lında ayrılması gereken 2.816J73İ.204 liralık mate
matiksel karşılıklarınım ancak, 2.604.661.306,84 lira
lık kısmı gelirlerden karşılanabilmiş, açık kalan 
212.089.597,16 lira geçmiş yıllardan ayrılan öden
miş primler karşılığı ile kapatılan 1971 yılı bilanço
su gelir ve gider hesabı, 

6. iSosyal Sigortalar Kurumunun 1972 cari yı
lında ayrılması gereken 4.388.,832.0i7 liralık matema
tik karşılıkları, ancak 3.4I80J996.850 liralık kışımı gelir
lerden karşılanabilmiş, açık kalan '907.I835.167 lira
lık geçmiş yıllarda ayrılan ödenmiş primler karşılığı 
ile kapatılan 1972 yılı bilanço gelir ve gider hesabı, 

7- Sosyal Sigortalar Kurumunun 1973 cari yılın
da ayrılması gereken 6.444.032.670 liralık matematik 
karşılıklarının ancak 5.033.'294.494 liralık kısmı gelir
lerden karşılanabilmiş, açık kalan 1.410.738.170 lirası 
geçmiş yıllarda ayrılan ödenmiş primler karşılığı ile 
kapatılan 1973 yılı bilançosu gelir ve gider hesabı, 

8. Sosyal 'Sigortalar Kurumunun 1974 cari yı
lında ayrılması gereken 3.983.527.644 liralık mate
matik karşılığın tamamen ayrıllm asından sonra artan 
3.0j92.477.il 79 liralık cari gelir farkı ödenmiş prim
ler karşılığına aktarılan 1974 yılı bilançosuyla gelir 
ve gider hesabı, 

9. 'Sosyal Sigortalar Kurumunun 1975 cari yı
lında ayrılması gereken 7 504 939 739 matematik I 
karşılığın tamamen ayrılmasından sonra artan J 

4 063 642 .810,68 liralık cani gelir farkı ödenımîş 
primler karşılığına aktarılanı 1975 yuh bilançosu ile 
gelir ve gider hesabı, 

10. (Sosyal Sigortalar Kurumunun' 1976 cari 
yılında ayrılması gereken 24 397 371 817 liralık ma
tematik karşiilıklarının ancak 17 921 775 490, 94 lira
lık kısmı gelirlerden karşılanabilmiş, açık kalan 
6 475 596 326,06 lirası geçmiş yıllarda ayrılmış olan 
ödenmiş primler karşılığı ile kapatılan 1976 yılı 
bilançosu ile gelir ve gider hesabı, 

Tasviplerinize arz .olunur. 
11. Aktif sigortalılar için ayrılması gereken 

karşılıkları ayrılamayan matematik karşılıkların an
cak 24 883 251 518,45 liralık bölümünü cari gelir
lerden karşılanan açık kalan 1 721 425 312,55 lirası 
geçmiş yıllarda ayrılan1 ödenmiş 'primler karşılığı ile 
kapanan 1977 yılı bilançosu ile gelir - gider hesabı, 

12. Cari yılda ayrılması gereken matematik 
, karşılıklardan ancak 3'1 636 403 737,91 lirası cari 

gelirlerden karşılanabilen, açık kalan miktarın 
34 077 210 040, 25 lirası ödenmiş primlerhen temin 
edilebilen, 12 392 213 331,84 lirası ile ileriki yıllarda 
gelir fazlası olursa ayrılabileceği ifade edilen aktif si
gortalılar için keza karşılık ayrılamayan 19718 yılı 
bilançosu ile gelir - gider hesabı, 

13. Cari yılda ayrılması gereken matematik kar-
şıhklardan ancak 47 033 573 698, 80 lirası cari ge
lirlerden karşılanabilen, açık kalan miktarın 
27 543 231 332,20 lirası ise ileriki yıllarda gelir faz
lası olursa ayrılabileceği ifade edilen aktif sigortalılar 
için keza karşılık ayrılmayan 1979 yılı bilançosu ile 
gelir - gider hesabı, 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1977, 1978 ve 1979 
yıllarına ait çalışma ve faaliyetleri hakkında kamu
oyunda ciddi endişe, iddia ve tartışmalar süregelmiş
tir. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumunca alınan 
bazı gayrimenkullerde ve ihalelerde usulsüzlük ve 
yolsuzluk iddiaları bulunmaktadır. Bu iddialar adli 
makamlara intikal ettirilmiş ve kovuşturmaya geçil
miştir.; 

Kurum hesapları üzerinde yapılan bu tartışmalar 
devam etmekte olduğundan ve yargılamaları da et
kileyebileceği dikkate alınarak Kurumun 1977, 1978, 
1979 hesaplarının tasvip olunmaması arz olunur.» 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
okuduğumuz raporu hakkında söz aümak isteyen var 
mı?.. Yok. 

O halde, Sosyal Güvenlik Kurumunun 1977, 1978, 
1979 yıllarının ibra edilmemesi; diğer yıllara ait he
sapların ibra edilmesi şekliride olan raporu oyları-
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nea sunuyorum: İCabtil «âeâter... ©imeyeHler... Ka-
%ui edilmiştir. 

78, Mr»l) Pwditkti>!ite Merkep 
B4SK-AN — Miüi Prodüktivite Merkezi rapo

runun sonuç «kimini c&gituyoru<m: 
«1. Milli ProdüMvifce Meıtaisin 28.2,1978 ta

rihindeki genel kwul toptanında jç^ui edilen J977 
yılı bilançosu ile .5 485 167*75 lira ;gejir fezjasıyia 
'kapanan gelir ve gider hesabı, 

2. 23 . 2.1979 tarihindeki £f?nel kurul 'toplantı
sında kabul edilen 1978 yılı büaynsesu ge 5.009420,48 
lira gelir •faziasıyJa kadanan M i r v,e #ider hesabı, 

3. Milli $rtxtitt«ivito Mwsk#ıüniıı 28.2.1980 teri-
hkudetei genel kımıl topla»üsnıda 'kabul edilen 19179 
yılı Jhüsbaçofi» üe 5 008 fflltfl ika g&Ur faa&sı Ae 
kapanan gelir ve gider kasabı, 

Genel görüşmeye arz olunur.»* 
IBAIŞKİAN ~ 3u rapor üzerinde genel görüşme 

açıyorum. 

11 . 9 . im O : 2 

Söi almak isteyen var mı?.. Yok. 
Genel görüşme tarnıamlanmışıtır. 
BilgöeMMize sunulur. 
IBöytece, Kamu İJttisadi Teşebbüftteriain m&lAW9 

yıikrına «it rapartannın «örştüm«ini to»»imniamiş 
'bulunuyoruz. 

Bana göfe, raporlarında yaaılı Jbâançoteîa, kâr ve 
zarar hesapları tasvip edilen kuruluşların, »tafafcükaıt 
sonuçları saklı kalmak kaydıyla yönetim kurulları 
ibra «#bniştir. 

Raporlarında yaaılı tvilaaçolarda kfer- ve za*w he 
sapları tasvip edilmemek suretiyle -yönetim temfttarı 
İbra edilmeyen kuruluşlarm sorumluları halfcktnda da 
genel hükümlere göre gerekli işlem yap*laealk!ter. 

Gündemimiz böylece tsınsKataHş oluyor. 
JBilatıara .teapit redüitttfk gün v* .saatte ,&$Iaıımj|jk 

üsaere baleşismtt fapateymm. 
Hepime»teşekkür (doma. 

Kapanına Sami : 1*33 
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MILLI GÜVENLIK KONSEYI 
GÜNDEMİ 
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11 Ağustos 1981 Sah 

Saat : 09.30 

I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 
1. — TC Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görev

leri içtüzüğünün 1'6 ncı maddesi uyannca görevlen
dirilen Bütçe - Plan Komisyonunun; 12.5.19Ö4 ta
rih ve 468 sayılı, 24.8.1977 tarih ve 2102 sayılı ka
nunların kapsamına/ giren Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin 1967-1979 döneminde kendi rapoıHannda 
Ibelirtilen yıllara ait denetim raporları. (3/99) (Sayı: 
1-78) 
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