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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin De-
mirayak'ın, Aydın İlinin Kuşadası ilçesindeki bir çay 
bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanından söz
lü sorusu, soru sahibinin istemi üzerine geri verildi. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında 
Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 
ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilme'sine 
ve ilki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığımın talebi üzerine Komisyona geri verildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi Ad
nan Kara'küçük ve arkadaşlarının, Kahramanmaraş 
olayları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergeleri reddedildi. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci mad
decine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Hükmün
de Kararnamenin kabulüne dair kanun tasarısının 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki 26 . 4\ 1961 tarih ve 298 sayılı Ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair kanan tekli
finin diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi onaylandı, maddeleri ve tümü kabul edil
di. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek geçic'i-
maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifinin; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin değiştiril
meline ilişkin kanun tasarısının; 

Gelen Kâğıtlara Ek'ten gündeme alınarak önce
lik ve ivedilikle görüşülmeleri onaylandı, maddeleri 
ve tümü kabul edildi. 

2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanununun 43 ncü 
maddecinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın önce.lkle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ka
bul edildi, tümü açık oya suunuldu. Oyların ayrımı 
sonucunda tasarının kabul olunduğu bildirildi. 

22 .2 .1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 21.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1475 sayılı İş Kanununa bir ek madde ile 

bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısırv.n 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri

yet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/132; C. Senatörü : 1/629) (S. Sayısı : 
895) (Dağıtma tarihi : 2 2 . 2 . 1979) 

»>**<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sa&li : 15.00ı 

BAŞKAN — Bîaşkasıv.ikı3J Mehmet Ünaîdı 

DİVAN ÜYELERİ : Mdınıet Bilgin (BİMgöI), Mustafa Çe:^k (Afyc^îkaıahlsar) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — YCKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrıtn'ın, Kars'ta 
cereyan eden son olaylara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sayın Veîi Uyar, «15.2.1979'da Yozgat'ta işlenen bir 
cinayet üzerine TRT'nin tutumu hakkında» gündem 
dışı söz talep etmişlerdir. Sayın Uyar?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Yusuf 
Ziya Ayrım, 22.2.1979 Perşembe günü Oturumunda, 
«Kars'ta son cereyan eden olaylar hakkında» gün
dem dışı söz talebinde bulunmuşlardır. Sayın Yusuf 
Ziya Ayrım, buyurun. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
musheterem, senaitörler; 

Sen yıllarda yurdumuzu huzursuz eden anarşik 
olayların, KarsI da pilot bölge olarak seçtiği hepini
zin malumu olsa gerek. 

Bu sebeple, 26.6.1978 günü bu kürsüden, Kar-
ve ilçelerindeki anarşik olayları, bir parti propagan
dası ve şahsi bir çıkar yapmayarak dile gEtircğim 
zaman, konuşmam sırasında; CHP Grubundan Sayın 
Feyyat, Sayın Abdullah Köseoğlu, Sayın Fevzi Özer, 
Sayın Akıp Aksaç, Sayın Bakkalbaşı ve şı'mdüki İç
işleri Bakanının ufak sataşmaları beni üzmüştü. Bil
hassa Hasan Fehmi Güneş'in, «Dedikodu yapıyorsu
nuz.» şeklindeki sözleri zabıtlarda mevcuttur. 

Şimdi peşinen Sayın Bakandan soruyorum ve 
vicdanlarına havale ediyorum, Kars'taki bu hadise
lerin bir dedikodudan ibaret olduğu fikrinde hâlâ ıs
rar ediyorlar mı? 

O zamanın İçişleri Bakanı Sayın Özaydınlı, ko
nuşmam üzerine kürsüye gelerek, bazı illeri hassas 
bölge olarak ilan etmişti. Maalesef, 26 Aralık 1978 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

gümu Meclislerin kararıyla örfi idarenin ilanında bu 
illerden bazılarının örfi idare kapsamına alınmama
sı, Hükümetin işi ciddiye almadığının bir ifadesi ol
sa gerek. 

8 Kasım 1978 günü Senatomuzda anarşik olaylar 
üzerine yapılan Genel Görüşmemizde, ikinci sırada 
bulunan konuşmama müteakip, kürsüye gelen Sayın 
Başbakanın konuşmaları sırasında benim konuşma
mı, istifade ederek dinlendiğini beyan etmesi beni 
ferahlatmıştı. Maalesef, bilahara h a d l e r i n akışı 
beni hüsrana uğrattı. 

Eski emniyet müdürünün alınmasıyla, yeni gelen 
müdürün Kars şehir merkezinde disiplini sağlaması, 
iktidar kanadındaki parlamenter arkadaşları kamp
lara ayırmış oldu. Nihayet bu müdürün Kars'tan ay
rılması haberinin çıkması üzerine Kars yine kayna
maya başladı. Aşın solcular, «Örfi idare kalksın ba
kın size ne yapacağız» diye tehditler savurmaya baş
lamış bulunuyorlar. Her ne kadar örfi idarenin ila
nı, Kars halkına kısa bir zaman için nefes aldırmış 
ise de bir süre sonra Hükümetin parlamenterleri ve 
yandaşlarını memnun etmek için Anayasal bir kuru
luş olan örfi idareyi fazla sulandırması otoriteyi 
zaafa uğratmış, hadiselerin yeniden şiddet kazanma
sına sebep olmuştur. Çünkü, gazetelerden edindiği
miz malumata göre; CHP Grubunda oylama sırasın
da bir senatör, bir milletvekili hariç dört CHP'li, 
«Örfi idareye hayır», demiştir. Bu, Kars halkı için 
düşündürücüdür. Her halde zamanı geldiğinde bu 
arkadaşlar durumu izah edeceklerdir. Yine, CHP 
Grubundan Kars Valisinin bazı parlamenterler tara
fından sık sık küçük düşürücü beyanlara tabi tutul-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ması, Kars'taki Hükümeti yok etmeye, Devleti sahip- I 
siz kılmaya kafi gelmiştir. I 

Muhterem senatörler; I 
Sadi Irmak hükümetleri döneminde, Barzani ha- I 

diseleri dolayısıyla Güney illerimizde ilan edilen örfi I 
idareye karşı ben de o zamanki CHP'lilerle beraber I 
«hayır»! diyenlerdenim. Bilahare, uzun müzakere ve I 
gizli celseden sonra grubum da «hayır»- demek lüzu- I 
munu hissetmiştir. I 

Sayın senatörler; I 
Geçen yılkı emniyet müdürü, nihayet benim yu- I 

karıda arz ettiğim konuşmamdan dört ay sonra, ikö- I 
tülüğe prim verilerek Çorum'a müdür tayin edildiği 
zaman, Kars'taki anarşistler polis karakollarına, Hü- I 
kümet Konağına hücum ettiler, CHP'li belediye bi- I 
nasını bombaladılar. İstekleri şu idi : «Biz, devrimci 
müdürümüzü bırakmayız». I 

Sayın senatörler; I 
Benim bildiğim kadarıyla, yasalar gereğince mü- I 

dürler Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir. Maa- I 
lesef, CHP iktidarı müdürleri derneklerin emrine ve- I 
rilmiştir. Dernekler İdaresinin solunda değnek, değ- I 
nek idaresi demek de zor idaresi demektir. Hamdol-
sun, Kars'ta bölücülük ve solculukla tanınan hemen I 
hemen bütün sol derneklerin hepsi mevcuttur. Kava, I 
Rızgari, Halkın Kurtuluşu, DEV - GENÇ, DEV -
SOL, Abdolar, Hamallar, dernekleri vesair gibi. Par
ti farkı gözetmeden soygunlarına devam eden bu der- I 
neklerin, bir fırça ile günlük maişetini temin eden, 
fayton pazarındaki bir tabelacıdan günde 100 lira al- I 
maları, hayvan borsasında 1 200 liraya bir koyunu
nu satan bir vatandaşın tüm parasını «derneğe yar- I 
dım»! diye alarak kendisini tekmelemeleri, bu der
neklerin ne kadar gaddarca hareket ettiklerini ispata I 
kafidir, I 

Son zamanlarda köylere kayan bu soygun çetele- I 
ri, köylerde dayanışma ve yardımlaşma şubeleri aça- I 
rak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yazın Kars yay- I 
lalarında hayvanlarını otlatan birçok sürekçi, binler- I 
ce lira haraç vermek mecburiyetinde kalmışıdır. Bu I 
Hükümetin "beceriksizliğinden vatandaş şikâyet et- I 
mez duruma düşmüştür. I 

Bir örnek vereyim : Köylerde şube açan bu der- I 
nekler, muhtarlara ve köy halkına tebligat yaparak, I 
artık mevcut şikâyet ve isteklerinin kendilerine ya
pılmasını istemişlerdir. Şöyle k i : Arpaçay ilçesi Cağ
la köyü muhtarı llyas Oymak, bir dernekçe Kars'a I 
davet ediliyor, dernek kendisinden bazı isteklerde bu- I 
lunuyor; fakat muhtar bu istekleri kabul etmeyince, I 

I «Bakın size ne yaparız» diye tehdit ediliyor. Bilaha-
I ra, muhtar köyüne hareket etmek üzere Kars gara-
I jına geliyor, köye gidecek otobüse biniyor, o anda 
I otobüsün karşısına beş on genç çıkıyor; bir grup da 
1 kenarda bekliyor, muhtarı indirmek istiyorlar; fa-
I kat buna mani olmak isteyen şoför Hayrettin halkın 
I gözleri önünde kıyasıya dövülüyor. 

Evvelice arz ettiğim gibi, Digor ilçemizde yabancı 
I memurlara karşı baskılar devam ediyor. Yakın bir 
I tarihde Digor Mal Müdürü ve Tahrirat Katibinin 
I evleri kurşunlanmış bulunuyor. Şu 20 gün içerisinde 

Kars'da endişe verici hadiseler cereyan etmektedir. 
I Şöyle ki, Kars Ticaret Lisesinde başlarında öğretmen-
I leri olmak üzere, yasaklara rağmen 30 - 35 kişilik 
I bir talebe grubu okullarının bodrum katına inerek 
I gizlice anma töreni yaparken polisçe yakalanıp örfi 
I idareye teslim ediliyorlar. Netice?.. Görevini yapan 
I iki polisin derhal evleri bombalanıyor. Bu arada Em-
I niyet Müdürlüğü binası, Toplum Polisi binası, Çarşı 
I Karakolu binaları ile bir müddet sonra da Vali Ko-
I nağının bombalanmış olduğunu görüyoruz. 

I Muhterem senatörler; 

Kendi binalarını, idareden, muhafazadan aciz. 
I olan polislerden artık bir fayda beklenip, beklenme

yeceğini sizin takdirderinize arz ediyorum. 
Yalnız, halk arasında şu şayia dolaşmaktadır. 

I Acaba, bu Emniyet Müdürlüğü binasını, Toplum Po-
I lis'i binasını, karakolları polisler mi, yoksa anarşist-
I 1er mi bombaladı?.. Bu da henüz daha münakaşa ko-
I nusu. 

I Bu arada Kars emniyet arabası gece devriye ge
zerken ateş ediliyor, bir kişi yaralanıyor. Bundan iki 

I gün evvel eski AP İl Başkanı Hikmet Yılmaz'ın oğlu, 
I Kars tş Bankası Müdür Muavini İsmet Yılmaz işin-
I den çıkıp evine giderken bir yere uğruyor, bu arada 
I toplu bir saldırıya uğrayarak yaralanıyor ve hasta-
I nede hakkın rahmetine kavuşuyor. 

Dün sabahleyin eğitim enstitüsüne gitmek isteyen 
I - Kars'ta, kurtarılmış bölgenin dışında yalnız Yeni-
I mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi-fcairnrştır -. bıtra-
I daki bir gruba otomatik silahlarla ateş ediliyor. Ye-
I di kişiden üçünün öldüğü, dördünün yaralandığı ifa-
I de ediliyor. Ben, Sayın içişleri Bakanını telefonla 
I aradım, «Hadiseden haberdar olmadıklarını» söyledi-
I 1er. Sayın Senato Başkanına da gittim, o da haber-
I dar değil. Bilâhara hadisenin doğru olduğu söylendi; 
I fakat ölü ve yaralı sayısı ne kadardır Sayın İçişleri 
I Bakanı tarafından açıklanmasını istirham ediyorum. 
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Sayın senatörler; 
Bu sulu örfi idarenin ilanıyla beraber Kars'taki 

anarşistlerden sekiz otobüs dolusu Samsun'a hareket 
etmişler. Şimdi ben Hükümetten bu konu üzerinde 
durmasını istir ham ediyorum. Öyle zannediyorum ki, 
bu Samsun vilayeti de karışacak. Çünkü bunlar grup 
grup nerede bir açıklık bulurlarsa oraya doğru hü
cum ediyorlar. Bu konuda Hükümeti uyarıyorum. 

Bu arada bazı anarşistlerin İzmir, Ankara, İstan
bul'a doğru akm ettikleri ve bizim Ardahan'da ev
velce yaptığım konuşmalarda arz ettiğim bazı elebaş
ılarının Kars'a geldiği tespit ediliyor. Orada bu zan
lıları takip etmek üzere tanıdıkları için iki polis me
muru görevlendiriliyor; buraya geliyorlar. 1 5 - 2 0 
günden beri bunlar burada bu takibi sürdürüyorlar, 
nihayet yerlerini tespit ediyorlar. Yerlerini Bulduk 
Otelinde tespit ettikten sonra her nedense Ankara 
Emniyeti konuya pek önem vermiyor. Üç polisin re
fakatinde yapılan baskında Ardahan'dan gelen polis 
vurulmuş oluyor. Akşam, Devlet radyo ve televizyo
nundan burada afiş asan öğrencilerin ateşiyle bu po
lisin öldüğü belirtiliyor. Bunun hakiki durumu ne 
ise Sayın İçişleri Bakanı buraya gelip mertçe bu du
rumu bana izah etmelidir. Hakikaten Ardahan'dan 
gelen bu polis vurduruldu mu, yoksa böyle bir şey 
var mıdır?.. Bunun tepkileri Kars'ta çok fazla ola
caktır. Bu durum karşısında Ardahan'daki vatandaş, 
«İşte gördünüz mü, bunlar Ardahan'dan gönderilen 
polisi dahi vüruyorlar»ı diyecekler; o zaman Devle
tin, Hükümetin var mı, yok mu olduğunu artık siz
ler takdir edin. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kars'ta diğer bir hatalı taraf, polis teşkilatı nis

peten bu anarşik olaylara karışanları biliyor, tanı
yor; fakat şimdi yeni bir taktiğe giriliyor, polislerin 
yerleri değiştiriliyor; zorlama yapılıyor. Mesela Ar
dahan'da iki polis alınıyor, başka yerden de alını
yor. Bunlar alınınca bu defa anarşistler, asker tanı
madığı için tekrar geri dönüyorlar. Hükümetin bu
nun üzerinde de hassasiyetle durması lazım. 

Kars'taki hadiseleri evvelce de arz etmiştim. Dev
let radyo ve televizyonu halka bunları duyurmamak 
için prensip kararı almıştır. Bunun sebebi nedir?.. 
Yalnız, her akşam televizyonda İranlı generallerin 
kurşuna dizilmelerinin sık sık gösterilmeleri hangi 
maksada, matuftur?.. 

Arkadaşlar; 
Kısaca Kars, ikinci bir Maraş olmaya gebedir; 

Hükümeti uyarıyorum. Kars'ta üç avukatın evine 

| bomba atıldı, bununîa beraber eğitim enstitüsünde 
ı oğlu okuyan bir vatandaşımızın durumu fecidir. Mir

za Mehmet Adıgüzel isimli ve Kars'ta kerestecilik 
yapan bu vatandaşın oğlu, kolunu, gözünü kaybetti. 
Eilahara dört, beş defa evine bomba atıldı, iki defa 
işyeri tahrip edildi, bir defa kendisi çarşıda giderken 
kafasına demirle vuruldu; sonra evine bomba konu
lurken oğlu çekti bomba koyanı yaraladı; fakat ka-

I nunsuz olduğu için, kendisini de tutukladıiar. 

Muhterem senatörler; 
i Geçen yılın son aylarında Kars'ta Gürbüz Gü

zel, İmran Adıgüzel, Yusuf Çobanoğlu, Emrullah 
Topçu, Gürbüz Oymak, Hasan Altın, Musa Alagöz, 
Seiman Ağayel, Lütfi Oymak, Zafer Süregül, Gihan 
Uîubey gibi 29 işyeri anarşistler tarafından yaktırıl
dı. Hatta şehrin iki itfaiyesinden birisi Çrldır'da yan-

I gm vardır diye o tarafa sevk edildi, birisi Arpaçay 
tarafından yangın var diye sevk edildi; bu arada ateş 
verildi, yaktırıldı. Şimdi, soruyorum Hükümet Ma-
raş'ta ve Malatya'da da bu gibi olaylar olmuştu, 
acaba kendi kusurları dolayısıyla can, mal güvenliği 
sağlanmadığına göre, bu vatandaşlara bir tazminatta 
bulunmuş mudur, bir tazminat verilecek midir? Bu
nun da açıklanmasını istirham ediyorum. 

j Sayın senatörler; 
Hükümet ve bizler gafletten ne zaman uyanaca-

1 ğız?.. Bu Parlamento ancak maaşları ayarlayan bir 
teşekkül haline geldi, maaşlarımızı arttırdık; yeni yıl
da bol para alacağız; fakat vicdan huzuruyla bu pa-

I ralan yiyebilecek miyiz? Yapmayın arkadaşlar; ge
lin silkinelim. Memleketi hiç bir parti farkı gözet
meden memleketsever Parlamenterler bir safta toplu 
olarak bütün çıkarlarımızı bir tarafa bırakarak, bu 
güzel yurdumuzu kurtaralım, bu kardeşin kardeşi öl-

I dürmenin kökünü, Hükümetin yalan beyanlarıyla de-
I ğil, hakiki kökünü kazımaya başlayalım. 
I Kars'ta hakiki örfi idarenin ilanını isteyerek, he-
I pinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından alkış

lar). 

I 2. — Denizli Üyesi Baha Akşit'in, Denizli'nin 
I Tavas ilçesinde cereyan eden olaylar hakkında gün-
I dem dışı demeci. 

I BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye-
I si Saym Baha Akşit, Denizli Tavas'ta cereyan eden 
I olaylar sebebiyle gündem dışı söz talep etmişlerdir. 
I Buyurun Saym Baha Akşit. 
I BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan, değer-
I li senatörler; 
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Anarşik olayların bir an önce sona ermesini arzu 
etmeyen herhangi bir arkadaşımızın mevcut olabile
ceğini düşünmek bile mümkün değildir. Aziz vatanı
mızda yer yer huzursuzluk kaynağı olan bu tür olay
lar hepimizi tedirgin etmiştir. Bu olayların durdurul
ması için partiler arasında Atatürk çizgisi üzerinde 
anlaşma lüzumundan, lâiklikten, kardeşlikten bahse
deriz. Irk ayrımının ve mezhep ihtilafının körüklen
mesinden şikâyet ederiz. Aksine davranışta ve tah
rikte bulunanları takbih eder; Türk Devletinin bü
tünlüğüne, Devletin bölünmezliğine kast etmiş olduk
larını kabul ederiz. Hükümetin, anarşik olayların ön
lenmesinde büyük bir gayret sarf etmesi, bütün gü
cünü kullanması iktiza ettiğine inanırız. 

Bu defa, tütün piyasasın.n açılışı vesilesiyle De
nizli'ye ve ilçelerine gitmiştim. Tavas ilçemizin Til-
k'ili köyünde açılmış bulunan Kur'an kursu ve Der
neğinin Vilayetçe kapatılmasına karar verildiğini, bu 
hadisenin halkın heyecanına sebep olduğunu öğren
dim. 

Bu köyümüzde bir müddet önce Kur'an kursu ve 
Derneğini kuranların tevkif edilmiş olmaları üzüntü 
yaratmıştı. Bidahara bunların hepsi tahliye edildiler. 
Durumu Kaymakamla konuştum ve Kaymakam «Va
linin izinli bulunduğu bir dönemde Vilayetin kapat
ma kararı aldığını» söyledi. Halkın büyük bir heye
can içinde olduğunu ve vahim hadiselerin zuhur ede
bileceğini müşahede ettiğim için, Sayın İçişleri Ba
kanına şu telgrafı çektim. Telgrafı aynen huzuru
nuzda okuyorum : 

«Ege tütün piyasasının açılışı vesilesiyle Tavas 
ilçemize gelmiştim. Tavas'a bağlı Tilkili köyünde 
faaliyette bulunan Kur'an kursu ve Derneğin Vila
yetçe kapatılmasına teşebbüs edilmesi üzerine bütün 
ilçe halkını heyecan içinde buldum. 

Bugüne kadar ırk, mezhep ve menfaat ihtilafının 
girmediği; yeknesak bir topluluk halinde bulunan 
Tavas'ta bu kapatma teşebbüsü vahim hadiselerin 
zuhuruna sebep olabilecek niteliktedir. Küçük çapta 
yeni bir Maraş olayının meydana gelmesine imkân 
verilmemesi" için, "acele ve süratle tedbir" almanızı, 
fcirçok emsalleri gibi bu Derneğin ve açılan kursun 
devam etmesine imkân tanımanızı rica ediyorum. 

Saygılarımla.»^ 
Bu telgraftan dört beş gün sonra, Sayın Savcı ve 

Kaiyımaikam 'biz&ait ifcöye giıderdk Kuran ıkıır&u ve 
Derneğini kapatmaya teşebbüs ediyor. Bilahara bize 
intikal ettiğine göre; şayet doğruysa, Savcı köylüle
re, «Edepsizler, gericiler, burada kan alıp kan vere

ceğim, okulunuzu kapatacağım.»! şeklinde konuşu
yor. Bilahara bu tarz konuşmalarını,- hastane dahil, 
birçok yerlerde tekrarladığı söyleniyor. Kadın, ço
luk - çocuk herkes heyecan halindedir. Sonunda, bu
nun üzerine köyde hadiseler zuhur ediyor ve kur'a 
çeker gibi 39 kişi tevkif ediliyor. 

Sayın senatörler; 
Tavas'ta ırk ayrımı, mezhep ihtilafı, menfaat ay

rılığı yoktur. Yeknesak bir topluluktur. Bu tarz ha
reketlerle halk tahrik edilmiş olmuyor mu?.. Savcı
nın ve Kaymakamın bizzat köye kadar giderek bu 
okulu kapatmasına neden lüzum görülmüştür?.. Da
ha önce aynı ilin Acıpayam ilçesinde de buna ben
zer tahrikler yapılmış ve hadiseler zuhur etmişti. Bu 
hadiselerde de Acıpayam'daki Sayın Savcının büyük 
rolü olduğu, TÖB -• DER'in aktif faaliyette bulun
duğu söylenmişti. Ben, o zaman da her hadise zuhu
runda, Sayın İçişleri Bakanına durumu telgrafla bil
dirmiştim. Bu telgraflarıma rağmen, ne tedbir alın
dığını müşahede ettim, ne de bana cevap verildi. 

Sayın senatörler; 
Denizli'de ne yapılmak isteniyor?.. Hükümet ne

den bu hadiselerin üstüne eğilmiyor?.. Neden bizim 
telgraflarımıza cevap vermeye dahi lüzum görülmü
yor?.. Anarşiyi durdurmak isteyenler böyle mi hare
ket ederler?.. Burada bir vakayı daha dile getirmek 
istiyorum : 

Denizli iline bağlı 32 köy, köylerin tamamının 
muhalefetine rağmen, Denizli merkezine bağlı mü
cavir saha olarak alınmış ve karar tekemmül etmiş
tir. Bu köylerin içinde Denizli'ye 20 - 25 kilometre
ye yakın mesafede olanlar vardır. Şehir içindekini 
hizmetlerini dahi göremeyen Denizli Belediyesinin bu 
derece yayılmasına (Köylerin muhalefetine rağmen) 
neden lüzum görülmüştür?.. Bu 32 köy halkı bu ka
rara karşıdır. Heyecan halindedir; halen Ankara'da 
dertlerine deva olacak bir makam bulmaya çalışmak-
tadırlar. Parlamenter arkadaşlarımın müşterek teşeb
büsü üzerine bu muhtarlar biraz önce Sayın Başba
kan tarafından kabul edildi; fakat neticeyi sabırsız
lıkla ve dikkatle takip ediyorum. 

Hükümet, bu türlü tahriklere yol açan hadisele
rin doğmasına yardımcı olurcasına hareket etmekle 
ne yapmak istemektedir?.. Denizli'de de, Malatya'da, 
Elazığ'da, Maraş'ta teessürle müşahede ettiğimiz va
him olaylar gibi bir durumun zuhur edebileceğini 
neden düşünmüyor?.. Neden tedbir almamakta ısrar 
etmektedir?.. Bu durumu izah etmek çok güçtür. 
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Yüksek huzurlarınızda Hükümeti bir defa daha f 
ikaz ediyorum. Memleketin selameti ve Devletin bü
tünlüğü namına bu çeşit tahrikleri önlemesini, tedbir 
almasını rica ediyorum. 

Beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için, 
hepinize şükranlarımı arz eder, hürmetlerimi suna
rım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
3. — ABD Senatosu Başkanı Başkanlığında Se

nato üyelerinden oluşturulacak bir Heyetin resmi bir 
ziyarette bulunmak üzere memleketimize davet edil
mesinin kararlaştırıldığına dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/1632) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var; takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Başkanı 

Başkanlığında, Senato üyelerinden oluşturulacak bir 
Parlamento Heyetinin resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere memleketimize davet edilmesi, Başkanlık Di
vanımızın 22 Şubat 1979 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Ataîay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN —• Tezkereyi tasviplerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Sağlıkta can güvenliği hakında kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
bölümüne dair tezkeresi. (314630, 10/75) 

BAŞKAN — Bir tezkere var; takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sağlıkta Can Güvenliği hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonumuz, 20 . 2 , 1979 tarihinde yap
mış olduğu 5 nci toplantıda çoğunluğu sağlamış ve 
Başkanlık Divanına aşağıda isimleri yazılı sayın üye
leri seçmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Komisyon. Başkanı 
Nevşehir 

Ragıp Üner 

Başkan : Dr. Talât Doğan (Rize Senatörü) 
Sözcü : Muzaffer Demirtaş (Konya Senatörü) 
Kâtip : Abdullah Köseoglu (Kocaeli Senatörü) 
BAŞKAN Yüksek Heyetin bilgilerine sunu

lur. 

5. — AP Grubu Başkanlığının, Belediye Gelirler 
Kanunu tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 
23 . 2 . 1979 Cuma günü saat 15.00'te toplanmasına 
ua'r önergesi. (41471) 

BAŞKAN — Bir önerge var; takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Belediye Gelirler Kanunu tasarısı matbaadan he
nüz gelmedi. Bu nedenle bu Tasarmm Yüce Kurul
da görüşülmesinin sağlanması için 23 Şubat 1979 
Cuma günü Genel Kurulun toplantı yapmasını arz 
VÛ teklif ederim. 

AP Grup Başkanı 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Belediye Gelirler Kanun tasarısının 
27 . 2 . 1979 tarihinde bizde görüşme müddeti sona 
erecekı.:r. Bir güne bırakılmaması için tedbir almak 
zorunda kaldığını beyan ederek önergeyi vermişler
dir Sayın Ucuzal. Cuma günü, yani yarın 23 . 2 . 1979 
tarihinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
toplanmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

NEJAT SARLICALI "(Balıkesir) — Önergenin 
aleyhinde söz istediğimi, sizden başka herkes duy
du. 

BAŞKAN — Samimi söylüyorum duymadım. İna
nıyorsanız... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) 
clc söz isteyecek yani?.. 

Ne var aleyhin-

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — İki saat son
ra tasan burada. 

BAŞKAN — Efendim, bazı sayın üyeler karşı
lıklı konuşuyorlar, müzakereleri takip etmek imkânı 
olmuyor. Onun için rica ediyorum, karşılıklı konuş
malar olmasın. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan; yarın toplantının saati belli mı? 

BAŞKAN — Efendim, toplantılarımız saat 15.00' 
te olduğuna göre, tefhimi ayrıca yapacağım. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tasarı bir 
saat sonra burada Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gelirse görüşü
rüz. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1475 sayılı İş Kanununa bir ek madde ile 
bir geçici madde eklenmesine dair Kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/132; C. Senatosu : 1/629) (S. Sayısı : 
895) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var; takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

«1475 sayılı İş Kanununa bir ek madde ile bir 
geçici madde eklenmesine dair Kanun tasarısı»', tab 
edilip, sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Müstaceliyeti ve önemine binaen bütün işlere tak-
dimen Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Rize 
Talât Doğan 

BAŞKAN — 895 sıra sayılı Kanun tasarısının 
Gelen Kâğıtlardan gündeme alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1475 sayılı İş Kanununa bir ek madde ile bir ge
çici madde eklenmesine dair Kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal işler Komisyonu raporu. 

Hükümet ve Komisyon?.. Yerindeler. 
Raporun okunup okunmama hususunu oylarınıza 

arz ediyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum : 
1475 Sayılı İş Kanununa Bir Ek Madde ile Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

(1) 895 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Madde 1. — 1475 sayılı İş Kanununa aşağıdaki 
ek ve geçici maddeler eklenmiştir. 

«Ek Madde — Bu Kanunun 5 nci maddesinin 
(e) fıkrasında sözü geçen kaloriferli konut kapıcıları 
ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta has
reden konut kapıcılarının işvereni konutun maliki 
veya ortaklarıdır. 

Konut yöneticisi işveren vekili olup, mali sorum
luluklar işverene ait olmak üzere, yargı uyuşmazlık
larında ve bu Kanunun uygulanması bakımından iş
verenin temsilcisidir. 

Kapıcı konutları için kira istenemez. 
Kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile 

günlük çalışma sürelerinin, hafta tatili, ulusal bay
ram ve genel tatil günleri yıllık ücretli izin haklan 
ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenme
sinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar, bu Ka
nunda tanınan haklar saklı tutularak Çalışma Ba
kanlığınca çıkarılacak bir tüzükte belirtilir.» 

BAŞKAN — Ek Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
«Geçici Madde — Ek maddede belirlenen tüzük 

yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı 
ay içinde düzenlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi ek madde ve geçici maddeyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2'yi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 3'ü okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

IV, — BAŞKANLIK DİVANININ GI 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. 
Önergenin görüşülmesi' ertelenmiştir. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam da vu-
kubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10127) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GI 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, 1 Mayıs 1977 
tarihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında 
meydana gelen olaylara dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/67) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Buradalar. 
Önergeyi izah edecek misiniz efendim? 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Hayır Sayın Başkan, önergem açıktır. 

BAŞKAN — Önerge okunmuş idi. Yeniden izahat 
vermiyorsunuz. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında meydana ge
len olaylara dair Senato Araştırması isteyen önerge
sinin tahkiki için Araştırma Komisyonu kurulup ku
rulmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Kurulmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Komisyon kurulması kabul edilmiştir. 

Araştırma Komisyonunun kaç üyeden kurulaca
ğına dair olan hususu tespit edeceğiz. Araştırma Ko
misyonu 11 veya 15 üyeden kurulması... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 11 üye olsun Sa
yın Başkan. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. 
Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, Adana Hine bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. Yok. 
Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Hikmet 
Savaş?.. Yok. 

Raporun görüşülmesi ertelenmiştir. 

ÎL KURULA SUiNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — 11 üyeden kurulması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Görev süresi iki aydır Tüzüğümüze göre. 
Gerekirse Komisyon üyelerinin Ankara dışına da 

gidebilmeleri hususunu oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon kurulacaktır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

BAŞKAN — Sayın Öner?.. Yok. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

BAŞKAN — Sayın Öner?.. Yok. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

BAŞKAN — Sayın Öner?.. Yok. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

3. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy Kol-
lektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve key
fi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı İbrahim Öztürk?.. 
Yok. 

4. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Sabahattin 
Özbek?.. Yok. 

Sözcü Süreyya Öner?.. Yok. 
5. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında ku

rulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (1) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Benderli-
oğîu?.. Buradalar. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Araştırma Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Çocuk Mahkemeleri kurulması hak

kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporunu dinlediniz. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

İnceleme işlemi tamamlanmıştır. 

6. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Nalbant -
oğlu?.. Yoklar. 

7. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında ku
rulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (2) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Ergün Er
tem?.. Buradalar. 

Komisyonun Raporu daha evvel basılıp dağıtılmış 
olduğundan müzakerelere başlıyoruz. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. 

(1) 787 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(2) 811 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Komisyon adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, Araştırma Komis
yonu Sözcüsü olarak buyurun efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Devletin içte ve dışta düzeni sağladığı ve adalet 
konularını idare ettiği devirler çoktan geçmiştir. Bu
günkü Devlet bu işlere ilaveten sosyal ve ekonomik 
konulara müdahale eden bir devlettir. Diğer bir ta
birle bugünkü Devlet sosyal devlettir. Sosyal dev
letin elinde ekonomik ve sosyal konulara müdahale 
etmek için, kanaatimizce en etkili araç KİT'lerdir. 

Bugün ister karma ekonomi ile idare edilsin, is
ter sosyalist bir memleket olsun, isterse kapitalist bir 
memleket olsun; yeryüzünde hiçbir devlet yoktur ki, 
o memlekette kamu iktisadi devlet teşebbüsleri bu
lunmasın. Liberal ekonominin en belirgin örneklerin
den biri diye kabul edilen Amerika Birleşik Devlet
lerinde dahi kamu iktisadi teşebbüsleri vardır. 

Bizde Osmanlı devrinde başlayan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri, Cumhuriyet döneminde epeyce gelişti
rilmiş ve memleketin nirengi noktalarına hâkim bir
takım kuruluşlar meydana getirilmiştir ve kanaatimiz
ce Türkiye Cumhuriyetinde ekonominin gelişmesin
de ve özellikle halk kitlelerinin, emekçi kitlelerin so-
yulmamasında bu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bü
yük rolü vardır. 

Bugünkü durumuyla Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin mal varlığı 600 milyar liradır. Yılda 600 mil
yar liralık bir varlık sadece % 20 kâr sağlasa yılda 
120 milyar lira kâr etmesi lâzım gelirken, bugün, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin zararı 50 milyar lira ci
varındadır. Şu duruma göre, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin yıllık reel zararı 170 milyar liradır. 

Devletin ekonomi ve sosyal hayata müdahale et
mesine karşı olan kimseler, bu zararrmaalesef siste
min kendisinde bulurlar. Derler ki; Devlet, ekonomi
ye müdahale ederse, Devlet sosyal hayata müdahale 
ederse, işte böyle zarar eder... 

Halbuki durum tamamen aksidir. Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri, aslında özel teşebbüsün de muhtaç ol
duğu bir çok temel malı üretmek suretiyle özel teşeb
büse yardım ettiği gibi, bir çok yerlerde dar gelirli 
vatandaşların birtakım müteşebbisler tarafından sıkın-
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tılı duruma getirilmesini önlemekte, dolayısıyla de
min arz ettiğim gibi, Devletin ekonomik hayata mü
dahalesi için en etkin bir araçtır. 

Şu halde, acaba Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
bütün bunlara rağmen zarar etmesinin sebepleri ne
dir? 

Arkadaşlarım; 
Burada hemen iki hususu belirtip ondan sonra 

konuya geçmek istiyorum. 
Bunlardan birisi; cidden Komisyonumuz büyük 

bir gayretle, Komisyonumuza dahil olan bütün siyasi 
parti grupları ve üyeleri, hiçbir parti farkı gözetmek
sizin tamamen Komisyona devam edip gayret etme
leriyle Raporumuz tam zamanında yetişmiştir. Bu ça
lışmayı temin eden Sayın Başkanımız Ergün Ertem' 
in, geceli gündüzlü gayretlerini burada anmak iste
rim. 

İkincisi arkadaşlarım; Hükümet, bize çalışmaları
mızda büyük ölçüde yardımcı olmuşlardır. Özellikle 
Sayın Hikmet Çetin, Sayın Faruk Sükan ve Sayın 
Profesör Bulutoğlu; Komisyonumuza her arzu ettiği
miz zaman şevkle gelerek, istediğimiz her türlü bilgi
yi vermek suretiyle raporumuzun sıhhatli, gerçekle
re uygun ve teferruatlı şekilde hazırlanmasına yardım 
etmişlerdir. Kendilerine burada şükranlarımı sunmak 
isterim. 

Komisyonumuz, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile il
gili konuları birtakım başlıklar altında toplamıştır. 
Bunlardan birisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ka
rar organlarıdır; ikincisi, yürütme organlarıdır; üçün
cüsü, denetleme organlarıdır; dördüncüsü, donatım or
ganlarıdır ve nihayet, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
mal varlıkları ve sermayesidir. Bunların her birisinin 
teker, teker bir araştırma konusu yapılmasında ve 
bunlarda aksayan tarafların ortaya çıkarılıp, iyi çalı
şan kısımların daha da geliştirilmesinde, Komisyo
numuz büyük faydalar görmüştür. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, elbette ki 
Yüce Senato bir işletmeyi teknik bakımdan denetleme 
imkânına sahip değildir ve zaten bizim Kamu İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri de, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetlenmektedirler. 

Öyleyse, bizim Komisyonumuz şu karara varmış
tır ki, evvela denetim konusu incelenmelidir. Dene
tim konusunda eğer aksaklıklar varsa, bunlar gideril
melidir. Bundan sonra, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına, diğer saydığımız hususların denetlenmesi ve 
sonuçlar üzerinde hüküm yürütülmesi daha kolaylaşa
caktır. 

Î Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi, özellikle 
Cumhuriyet devrinde birtakım hamleler geçirmiştir. 

Önce bakanların ve üst düzeyde bir kısım devlet 
memurlarının karıştığı bir genel kurul, bugünkü ta
biriyle meydana getirilmiş ve bu yoldan denetleme 
temin edilmeye çalışılmıştır. 

Cidden, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sayısı az 
olduğu zamanlar da, bizzat Başbakan, (Özellikle bu
rada belki rahmet vesilesi olur diye de tekrar ana
yım) özellikle Sayın Hasan Saka ve Sayın İsmet İnö
nü, her gün hemen hemen gelerek, bu komisyonlara 
katılmışlar ve böylelikle hükümetle, yani siyasi kad
royla teknik kadro müştereken bunları murakabe et
mek imkânlarını bulmuşlardır. Ancak, Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin sahaları genişleyip, adetleri arttık
tan sonradır ki, artık bunların bakanlarla, birtakım 
üst düzeydeki memurların bir araya gelip, bunları 
murakabe etmesi imkân dışına çıkmıştır. O zaman, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kurulmuştur. 

Arkadaşlarım, 
Başkanlık Yüksek Denetleme Kurulu, bugün için 

Kamu İktisadi Teşebbüslerini denetleyen en yüksek 
kuruldur. Teknik denetimin en üst seviyesinde, Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu çalışmaktadır 
ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakan
lığa bağlıdır. 

Sanıyorum 'ki, birinci sorun buradan çıkmaktadır. 
Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlığa bağlı oldu
ğu halde, denetimini kimin adına yaptığı belli de
ğildir. Başbakanlık adına mı denetleme yapıyor, yok
sa Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mı denetle
me yapıyor?.. Anayasa, denetimin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına yapılmasını hükme bağlamıştır. 
Ancak, Başbakanlığa bağlı bir kurulun, Hükümetin 
fiikn sorumluluk taşıdığı ve icranın bir parçası olan 
KİT'leri denetlemesi elbette ki mümkün değildir. 

Ayrıca, bu Yüksek Denetleme Kurulunun, Baş
bakanlığın hoşuna gitmeyecek veya tasvibine mazhar 
olmayacak bir hükmü, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine intikal ettirmesi de mümkün değildir. Çünkü, 
maalesef Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 
raporlarını Başbakanlık kanalıyla Türkiye Büyük Mil
let Meclisine intikal ettirir. 

Öyleyse, burada hemen bir hususu belirteyim ki, 
eğer Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Hükü-

/ metin bir staff kuruluysa, Hükümete denetlemelerde 
yardım eden bir kurulsa, bu takdirde bu Kurulun Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yaptığını id
dia etmek abesle iştigaldir. 
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Öyle değil de, Başbakanlık Yüksek DeneÜeıme Ku- \ 
rulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme 
yapıyorsa, o zaman bütün özlük işleri, tayinleri ter
fileri, göreve alınmaları ve görevden uzaklaştırılma
ları hükümetin elinde olan bir kurulla, hükümete bağ
lı bir işi, hükümete bağlı birtakım işletmeleri denet
lemek mümkün değil. Çünkü, KİT'ler, icranın bir 
kısmıdır. Ayrıca, KİT'lerin denetim kurullarını, yö
netim kurullarını tayin etmek suretiyle hükümet bir
takım sorumlulukların altındadır. Şu halde hükümet
leri, hem icranın bir kısmı olan, hem de onun bir kı
sım organlarını tayin etmek suretiyle fiilen sorumlu
luğu bulunan bir hükümetin emrindeki bir kurulla, 
hükümetin de bir ölçüde denetlenmesi demek olan. 
KİT'lerin denetimi mümkün değildir. 

Komisyonumuzun kanaati şudur ki, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu mutlaka, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bağlanmalıdır. Tıpkı, 23 sayılı Ka
nunun getirdiği hükümler gibi. 

İkincisi; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun 'kullandığı metot nedir?.. Kifayetli bir denetim, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
yapılmakta mıdır?.. 

Arkadaşlarım; 
'Bugün, özellikle son 50 yılda denetim üzerinde 

geniş araştırmalar yapılmış, ciltlerce eser yazılmıştır. 
Buna göre, artık kitaplara kadar geçmiştir ki, bir de
netim yapmak demek şu üç adımı mutlaka atmak 
demektir. 

'Birinci adım, bilgi toplamaktır. Bu husus, Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapıla
bilmektedir. İkincisi; toplanan bilgileri değerlendir
mektir. Yani, herhangi bir işletme denetleniyorsa, bu 
işletmedeki olumlu tarafları evvela tespit etmek, bu 
olumlu tarafları, bu olumlu etkenleri daha da artır
manın çarelerin; ortaya koymaktır. İkincisi; bu işlet
meyi zarara götüren olumsuz yönleri tespit etmek, iş
letmede olumsuzluğu meydana getiren amilleri orta
ya koymak ve bu amilleri asgariye indirmek, işlet
meyi menfi istikamette etkileyen unsurları asgari had
de indirmek için çareleri ortaya koymaktır ve nihayet 
üçüncü safha, somut öneriler getirmektir. 

Şu halde, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 
ister Hükümet adına icraat yapsın, denetimini yap
sın, isterse Türkiye iBüyük Millet Meclisi adına de
netim yapsın; bilgileri toplayacak, bunları analitik 
'bir değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yani, olumlu et- I 
kenleri alacak, bunları daha da artırmanın çareleri
ni ortaya koyacak. Bunların yanında, olumsuz et- S 

kenleri alacak, onları asgariye indirmek için çare söy
leyecek ve nihayet Hükümete, KİT'lerin mükemmel 
çalışması, ekonomide arzu ettiğimiz hedeflere varma
sı için gerekli önerileri getirecek. 

Arkadaşlarım; 
Hemen üzüntü ile belirteyim ki, bu husus yalnız 

benim kanaatim değil, Komisyonumuza gelen Sayın 
Faruk Sükan ve Sayın Hikmet Çetin'in de şimdi bu 
husustaki fikirlerini arz edeceğim, onlar da belirt
mişlerdir ki, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu, sadece bilgi toplamakta; fakat analitik bir değer
lendirmeye ve somut önerilere gitmemektedir. Do
layısıyla açıkça söylemek lazımgelir ki, bugün İkti
sadi Devlet Teşekkülleri herhangi bir şekilde 
modern bir denetimden mahrumdur. Modern de
netimden mahrum olan yani, fonksiyonel bir 
denetime tabi tutulmayan bir işletmede, bütün 
yöneticiler kitaba uymakla, mevzuata uymakla ye
tinmekle iktifa ederler. Her yönetici der ki, madem ki 
gelenler birtakım sorumlu arıyor, madem ki işlerin 
kitaba uyup uymadığını aramaktan öteye gitmiyor
lar, öyleyse mevzuata uymakla iktifa etmeyi kendi
leri için hedef seçer bu yöneticiler ve dolayısıyla iş
letmeler dinamizmden uzaklaşmış olur. Nitekim, bu
gün İktisadi Devlet Teşekküllerinin dinamizmden 
uzaklaşmış olmalarının yegâne sebebi modern bir de
netime, diğer bir tabirle fonksiyonel bir denetime 
tabi tutulmamış olmalarıdr. 

Arkadaşlarım; 
İkinci husus, İktisadi Devlet Teşekküllerini denet

leyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ra
por tekniğidir. Tabiri caizse, Başbakan Yardımcısı 
Sayın Hikmet Çetin'in tabiriyle söylemek lazımge-
lirse, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ra
por tekniği demodedir. Sadece çok eski devirlerden 
kalma bilgileri ihtiva eden, demin belirttiğim gibi, 
hiçbir analitik değerlendirmeye imkân vermeyen bir 
rapor tekniğidir ve raporların sonunda sadece, Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, falan KİT şu 
kadar zarar etmiştir, «40 milyon zarar etmiştir» der, 
«Tasvibinize sunulur» der. Bu 40 milyon zararın se
bepleri nedir?-: Kaçınılmaz mı tnr kadar zarar et
mesi?.. Zaruri mi birtakım sosyal faaliyetler dolayı
sıyla? Yoksa bu zararı asgariye indirecek tedbirler 
nelerdir?.. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun raporlarında böyle bir öneriye, böyle bir analitik 
tahlile, böyle bir analitik değerlendirmeye hiçbir za
man rastlayamayaoaksınız. 

Bundan dolayıdır ki, sadece bir bilgi manzume
sinden, tabiri caizse bir bilgi ambarından ileri geç-
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mtz. Halbuki, ne Başbakanlık, ne Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplanmış birtakım bilgileri alıp, ana
litik bir değerlendirmeye tabi tutacak bir organa ma
lik değildir. Zaten bizzat Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunun görevi, topladığı bilgileri analitik 
bir değerlendirmeye tabi tutup, Hükümete somut öne
riler getirmek, Türkiye Büyük Millet Meclisine so
mut öneriler getirmektir. 

Burada, raporlarla ilgili olarak bir noktayı daha 
belirtmek istiyorum. O da, raporlarda hiçbir modern 
tekniğin kullanılmamasıdır. Birtakım bilgiler sadece 
rakamlar halinde, cetveller halinde verilir; fakat, de
falarca -komisyonlarda dile getirildiği halde, bunları 
grafikle ifade etmek ve nihayet birkaç senelik, hiç 
olmazsa beş senelik bir tekamül sistemini takip et
meyi dahi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
kendi çalışmasının içerisine alamamaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Söz buraya gelmişken, yabancı birtakım memle

ketlerde acaba KİT'ler nasıl denetlenmektedir?.. Bun
ları, Komisyonumuz araştırmış ve raporuna almış
tır. Kısaca size, birtakım memleketlerde bunlar na
sıl yürütülüyor, liberal ekonomilerde ve sosyal eko
nomilerde nasıl, bunları arz etmemde Yüce Senato 
için fayda olduğu kanaatindeyim. 

Amerika Birleşik Devletlerinde kamu teşebbüsle
ri, ticari esaslara göre düzenlenen işletme bütçeleri 
ve muhasebe raporları üzerinden sayıştay tarafından 
denetlenir. Liberal bir ekonomide KİT'ler, çok bü
yük bir rahatlıkla sayıştay tarafından, yani, Amerikan 
Genel Muhasebe Bürosu tarafından denetlenmektedir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde büyük 
bir önem taşıyan KİT'ler, devletin ve partilerin or
ganınca sıkı bir denetime tabi tutulmaktadır. Sovyet
ler Birliğinde iki taraflı büyük bir denetim vardır. 
Bir taraftan devlet organları kendi organlarıyla fonk
siyonel bir eğitimi yürütürken, öbür taraftan hedef 
bakımından ve mahiyet bakımından parti teşkilatı ta
rafından yani Komünist Partisi teşkilatı tarafından 
sıkı bir denetime tabi tutulmakta ve bugün Kamu İk
tisadi Teşebbüs!a; i, Sovyet ekonomisinin belkemiğini 
teşkil etmektedir. 

ingiltere'de denetim, serbest hesap uzmanlarınca 
yapılmaktadır. Hazırlanan .raporlardan yasama, yü
rütme organlarınca yapılan denetimlerde faydalanıl
maktadır. Fransa'da KİT'lerin denetim, Sayıştayın 
bir bölümü olan Kamu Teşebbüsleri Denetleme Ku
rulunca yapılmaktadır. Yani, Fransa'da da Sayıştayın 
ayrı bir bölümü Kamu İktisadi Teşebbüslerini denet
lemektedir. 
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İtalya'da Kamu İktisadi Teşebbüsleri, anayasa ge
reği Sayıştayca denetlenmektedir. İtalyan Anayasa
sında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinsin bizzat Sayış
tay tarafından, yani tamamen bağımsız bir kurul ta
rafından denetlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Danimarka'da, parlamento adına, Sayıştayca ya
pılmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Vaktinizi almamak için diğer devletleri bir bir 

okumayacağım. Ancak, ister kapitalist olsun, ister 
sosyalist olsun Kamu İktisadi Teşebbüslerine önem 
veren bütün memleketlerde ya Sayıştay tarafından ve
ya Sayıştay hüviyetine benzer bir hüviyet taşıyan ku
rullar tarafından ve mutlaka fonksiyonel bir denetim 
yapılmaktadır. Sadece mali denetim, sadece idari de
netim artık bütün dünyada, bizim memleketimiz ha
riç terk edilmiştir. 

Şimdi, söz buraya gelmişken, Sayın Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin'in ve Sayın Başbakan Yar
dımcısı Faruk Sükan'ın bu denetim hakkında Ko
misyonumuzda belirttiklerfi fikirleri burada arz et
mek isterim. 

Sayın Faruk Sükan, (Ki, kendilerine şükran borç
luyuz, Komisyonumuza kadar gelmiş, geniş bilgi ver-
mıişkrdir) aynen şunları belirtmişlerdir : «Yüksek 
Denetleme Kurulu üyeleri politik kişilerdir. Şu hal
de, bunlar artık teknik kişi olma vasfını genellikle 
kaybetmişler, sadece her gelen iktidara göre, her 
gelen iktidarın sakalına göre tarak tutarak yazdıkları 
raporları, hükümetin hoşuna gitmeyecek kısımları 
çıkartarak hazırlamaktadırlar» Sayın Faruk Sükan'ın 
kanaati budur. Bu Kurul artık fonksiyonunu yitirmiş
tir. Sayın Faruk Sükan diyorlar kii, «Artık, Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu, fonksiyonunu yi
tirmiş bir kuruldur. Bu Kurulla KİT'leri sağlam bir 
şekilde, gerektiği şekilde denetlemek mümkün değil
dir.» 

Sayın Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in söz
lerini de birkaç kelimeyle özetlemek isterim. Sayın 
Çetin diyorlar ki; «Sadece mali denetim yapılmak
tadır. Fonksiyonel denetim yapılmamaktadır. Yani, 
bilgiler toplandıktan sonra, analitik bir değerlendir
meye tabi tutulmamakta, somut öneriler getirilme
mektedir. Dar anlamda bir denetimdir. İktisadi bir 
denetim değildir. Genellikle ürkütücü, iş yapmaktan 
caydırıcı bir denetimdir.» 

Arkadaşlarım, 
Sayın Hikmet Çetin'in büyük bir mertlikle Ko

misyon huzurunda söylediği bir sözü tekrarlamak is-
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terim : «Sadece kusur ve kusurlu arayan, iş yapmak
tan caydıran bir denetim tarzıdır. İşler kitabına uyu
yor mu, uymuyor mu?.. Ama, plan hedeflerine göre 
durumu nedir?.. Bu elimizdeki muazzam mal varlı
ğını kamunun daha yararına işletmek için alınacak 
tedbirler nelerdir?.. Bunlar sureti kafiyede hesaba 
katılmamakta ve denetim raporlarında yer almamak
tadır. Yol, yöntem gösterici, hedeflere yöneltioi bir 
denetim değildir» diyor Sayın Hikmet Çetin. 

Arkadaşlarım, 
Daha fazla devam etmeyeceğim. Görülüyor ki, 

Hükümetin de çok değerli iki üyesi Komisyonumuz
la tamamen aynı kanaattedir. Yani, bugün Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu, KİT'leri yeteri 
kadar dsnetleyememektedıir. Denetlemesi son derece 
demode metotlarla yapılmaktadır ve bugün modern 
denetim metotlarından, Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu âdeta habersiz durumdadır. 

Arkadaşlarım; 
Böylece Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumlu

nun denetimini belirttikten sonra, birkaç hususu da, 
aoa'ba KİT'ler üzerinde başka ne gibi denetimler var; 
sadece isimlerini zikretmek suretiyle iktifa etmek is
tiyorum. 

Aslında modern şekilde denetlenemeyen bu ku
rt: mlar üzerinde, bir hayli işe yaramaz denetimler 
vardır. 

Birincisi, iç denetim : Tamamen kendi içinde ve 
genel müdürlük emrinde olduğu için bu işlememek
tedir. Bu, sadece kusur arayan, suçlu arayan bir de
netimden başka bir şey değildir. 

İkincisi, ilgili bakanlığın denetimi : İlgili Bakan
lığın müfettişleri fonksiyonel bir denetim yapabile
cek şekilde yetiştirilmediği için, ilgili bakanlık da; 
(Yani, bunların bağlı olduğu bakanlık) maalesef ye
teri kadar bunları denetleyememektedir. 

Maliye Bakanlığının denetimi : Maliye Bakan
lığının Teftiş Kuruluna ait Kanun, KİT'leri son had
dine kadar denetlemeye yetki vermektedir. Ancak, 
Maliye Bakanlığında fonksiyonel denetim yapabile
cek bir organ yoktur. Şu halde, Maliye Bakanlığının 
yaptığı denetim de, müfettişlerle (Ki, Maliye Bakan
lığı tarafından ender teftiş edilmektedir) ender ola
rak yapılan bu teftişler dahi, sadece işler kitabına 
uyuyor mu, uymuyor mu diye yapılmakta ve niha
yet mali bir denet imden öteye geçmemektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatının denetimi, sadece 
kaynak tahsisinden ibaret kalmaktadır. Bakanlar Ku
rulu elbette ki bir ölçüde denetim yapmaktadır. Çün

kü, Yönetim Kurulu üyelerini tayin etmekte ve ni
hayet genel müdürleri tayin etmek suretiyle dolaylı 
bir denetim yapmaktadır. 

Devlet Yatırım Bankası, sadece umumi bir dene
timle iktifa etmektedir. 

Nihayet, Yasama Organı ve Yargı Organının de
netimi vardır. Herhangi bir suç ortaya çıkmadıkça, 
elbette ki Yargı Organına intikali mümkün değildir. 
Yasama Organının denetimi ise, bilindiği gibi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde 35 kişi Millet Mecli
sinden, 15 kişi de Senatodan ayrılmak suretiyle 50 ki
şilik bir Komisyon tarafından yapılmaktadır. 

Ben burada, gerçekten bu Komisyonun geceli, 
gündüzlü sarf ettiği gayretleri huzurunuzda belirtmek 
istert'm. Gerek Komisyon Başkanı, gerek üyeleri bü
yük bir gayretin içerisinde, büyük bir vatanseverlik 
duyguları içerisinde denetlemek için gayret etmekte
dirler. Ancak ne yazık ki, bu denetim sadece Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları üzerinde 
olmaktadır. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun raporundaki bütün hatalar olduğu gibi Komis
yona intikal etmektedir. Komisyon, önüne getirilen 
60 milyon, 100 milyon, 150 milyon liralık zararın 
sebeplerini dahi bilmeden, bu zararın nerelerden çık
tığını, gidermek için neler yapmak lazım geldiğini da
hi bilmeden bunları tasvip veya ademi tasvip tarafı
na gitmeye zorlanmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Sözlerim'; özetlersem; İktisadi Devlet Teşekkülle

rinin e'konomimizdeki yeri çok büyüktür. Hükümet, 
50 milyarlık vergi alabilmek için, Meclislerde uzun 
zamanlık gayret sarf etmektedir. Halbuki, 170 milyar
lık koskoca bir zarar, İktisadi Devlet Teşekküllerin
den gelmektedir. Şu halde, bu İktisadi Devlet Teşek
küllerini iyi çalıştırmak mümkün olursa, yalnız 170 
milyar lira zarardan kurtulacağız. Bir de tasavvur 
edin ki, sadece % 10 kâr etse, bu takdirde 60 mil
yar kârla beraber, 230 milyar liralık kâr ortalıkta 
denetimsizlikten maalesef elimizden kaymakta; buna 
mukabil Hükümet, cidden kendi planını tatbik etmek 
için muhtaç olduğu parayı bulmak için Meclislerde 
günlerce 5C milyar liralık bir gelir kanunu çıkarmak 
için uğraşmaktadır. 

İkincisi; eğer denetim yapılacaksa, mutlak surette 
Sayıştay hüviyetine benzeyen bağımsız ve mutlaka 
Kamu İktisadi Devlet Teşöbbüsleıii Karma Komisyo
nuna bağlı bir kurulun meydana getirilmesinde ihti
yaç vardır ve bu kurul mutlaka fonksiyonel denetim 
yapmaktadır. Artık, kontrol, revizyon, teftiş gibi ta-
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«birler dünya edebiyatından silinmiştir. Bugün, her- i 
hangi bir memlekette fonksiyonel denetimin dışında 
bir denetimden bahsetmek mümkün değildir. Bizim 
memleket de, mutlaka bu fonksiyonel denetime git- I 
amelidir. 

Üçüncüsü; Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu birtakım imkânlara kavuşturulmalı ve gerçekten 
fonksiyonel denetim yapılabilecek bir kuruluşa ve I 
araçlara malik kılınmalıdır. I 

Dördüncüsü; Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunun raporları mutlaka modern sisteme göre ku- I 
rulmalıdır. 

Arkadaşlarım; 
Bugün çek uluslu şirketlerin raporlarını alın gö- I 

rün; inceledik. Bırakın onu, NATO'nun raporlarını 
alın inceleyin. Onu da bırakın, şurada Silahlı Kuvvet
lerin raporlarını alın inceleyin; göreceksiniz ki, mo- j 
dem rapor sistemi bütünüyle buralara gelmiştir. Bu-

* gün, aşağı yukarı 300 sayfadan fazla tutan bir kolor
du harekât emrinde 155'lik topun günde kaç mermi
yi atacağını şöyle elinizi atıp anında bulmak mum- I 
kündür. Çünkü, artık rapor sistemli hale gelmiştir; 
ama bunu bugün Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporlarında bulmak mümkün değildir. 
Âdeta devrik bir kütüphanedir, karmakarışık bir şey- I 
dir. 

Arkadaşlarım; 
Şu halde, bu raporlar da mutlaka cidden modern 

esaslara göre uygun hale getirilmelidir. Ben, Hükü- I 
metin bu konuya büyük önem vereceğini ümiit edi- I 
yorum ve fakir halkın sırtından çıkan bu zararların, 
biran evvel önlenmesinin ekonomimiz bakımından I 
büyük fayda getireceğini belirtir, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Araştırma işlemi bitmiştir. I 
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, söz almak kabil midir?.. 
BAŞKAN — Hayır efendim. I 

8. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1978 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu. (5/34) (S. Sayısı : 888) I 

9. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, j 
Ekim, Kasım 1978 aylarına ait hesapları hakkında I 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5/35) (S. Sayısı : 889) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1978 aylarına ait hesapları hakkında I 
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Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Korniş^ 
yonu Raporu. (5/33) (S. Sayısı : 890) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1977 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. 
(5/36) (S. Sayısı : 891) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler kısmının 57, 

58, 59 ve 60 ncı sıralarında yer alan Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 888, 
889, 890 ve 891 sıra sayılı raporlarının gündemdeki 
diğer 'işlerden önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

Gaziantep 
Seîâhatt'in Çolakoğlu 

BAŞKAN — Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunun raporlarından, 888, 889, 890, 891 sıra sa
yılı raporların, diğer işlerden öncelJkle müzakereye 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1978 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu. (5/34) (S. Sayısı : 888) (1) 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum. 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Hesaplan İnceleme Komisyonu Ra

porunu dinkd'niz. Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, 
Ekhn, Kasım 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5/35) (S: Sayısı : 889) (2) 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum. 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Hesaplan İn

celeme Komisyonu Raporunu dinlediniz. Rapor üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 888 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
I eklidir. 

(2) 889 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
I eklidir. 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5133) (S. Sayısı : 890) (1) 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum. 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Hesaplan tn-

cebme Komisyonu Raporunu dinlediniz. 
Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
/ / . — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1977 

Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. 
(5/36) (S. Sayısı .- 891) (2) 

(1) 890 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 891 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Başkanlık, salonda müzakere nisabı 
olmadığına kanaat getirmiştir; yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Müzakerelere devam edebilmek için 

salonda ekseriyet kalmadığı anlaşıldığından, 23.2.1979 

»• >mm 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan in, Rize ili liman inşaatı ile bazı ilçelerin sahil 
tahkimatı, balıkçı barınağı yapım işlerine ve PTT 
hizmetlerine dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Ser afettin Elçinin yazılı cevabı. (7/1036) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 17.1.1979 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum. 
(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Cetvelleri uzun olduğu için okut

madım. 
Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
12. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı

larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Mehmet 
Şükran Özkaya?.. Yok. 

Raporun görüşülmesi bir başka birleşime bırakıl
mıştır. 

13. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Kemâl Sa-
rıJbrahimoğhı?.. Yok. 

Raporun görüşülmesi bir başka birleşime bırakıl
mıştır. 

Cuma günü saat 15.00'te aynı gündemde toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 16.50 

ı^ı I I 

Sorular : 

1. Rize - Liman inşaatı ne zaman bitecektir? Ka
pasitesi ne olacaktır? Liman içinde ofis siloları ya
pılmasına müsait saha vardır. Rize'nin buğday ihti
yacı yılda ortalama 50 bin tondur. Bu ihtiyacı kar
şılamak için ofis siloları yapılması planlanmış mıdır? 
1979 yılında liman inşaatı için tahsis edilen ödenek 
miktarı ne kadardır? 

2. Rize ili Çayeli ilçesinde 7 km. uzaklıkta Bü-
yükdere üzerinde Maden köyünde bakır kompleksi
nin işletilmesine başlanmıştır. 6 milyar liralık yatırım 

III. — YOKLAMA 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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yapılacaktır, günde 3 bin ton cevher işlenecek ve 
sevk edilecektir. Bu bakımdan Çayeli ilcesine bir li
man yapılması zarureti doğmuştur. Bu limanın yapı
mına ne zaman başlanacaktır? 

3. Çayeli sahil Taşhane Mahallesi çekek yeri ne 
zaman bitirilecektir? 

4. Çayeli sahil tahkimatı ikmal inşaatı ne zaman 
bitirilecektir? 

5. Fındıklı Kıyıcık Köyü ne zaman yapılacaktır? 
6. İyidere barınma yeri onarımı ne zaman yapı

lacaktır? 
7. İyidere, Saraköy, Ardeşen sahil tahkimatı ne 

zaman yapılacaktır? 

8. Pazar - Kirazlık Mahallesi balıkçı barınağı 
ile Balıkçılar, İkiztepe ve Ardeşen barınma yerleri ne 
zaman yapılacaktır? 

9. Fındıklı - Aksu Mahallesi çekek yeri ne za
man yapılacaktır? 

10. Rize - Söğütlü Köyü balıkçı barınağı ona
rımı ile Balıkçılar Köyü balıkçı barınağı ne zaman 
yapılacaktır? 

11. Rize merkez Çif tekavak Köy balıkçı barınağı 
ne zaman yapılacaktır? 

12. Rize Derepazarı balıkçı barınağı ne zaman 
yapılacaktır? 

13. Derepazarı - Yanıktaş çekek yeri onarımı ne 
z.iman yapılacaktır? 

14. Gündoğdu sahil tahkimatı ne zaman yapıla
caktır? 

15. Rize telefon haberleşmesinde şehirlerarası 
kanallar yetmemektedir; 

a) ilave kanal tahsisi ne zaman yapılacaktır? 
b) Radyoling - Kuranportör ilavesi ne zaman 

yapılacaktır? 

c) Rize'de Bakım Müdürlüğü ne zaman kurula
caktır? 

16. Rize PTT binası inşaatı ne zaman başlaya
caktır? 

17. Rize radyo - ling tesisleri ne zaman bitirile
cektir. 

18. Rize ticari iş sahası ve hacmi önemli şekilde 
gelişmiştir. Buna rağmen 2 teleks tahsis edilebilmiş
tir. İhtiyaca yetecek teleks adedinin en az 20 olması 
gereklidir. Ne zaman yeterli teleks tahsis edilecektir? 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 19 . 2 1979 

Limanlar İnşaatı Genel 
Müdürlüğü 

Pl. Proje D. Bşk./Pl. F. H. Md. 
Sayı : L-06/208 - 3401 

Konu : Rize ili dahilin
deki sahil yapıları Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1979 gün ve 17603-1074-7/1036 sa

yılı yazınız. 
Rize Senatörü Sayın Talât Doğan'ın Ulaştırma 

Bakanlığına yönelttiği, Rize ili liman inşaatı ile bazı 
ilçelerinin sahil tahkimatı, balıkçı barınağı yapım iş
lerine dair soru önergesi Ulaştırma Bakanlığının 
26 . 1 . 1979 tarih ve 010.1.79/107-2101 sayılı yazısı 
ile Bakanlığıma intikal etmiş bulunmaktadır. 

Önergede bulunan sorulara yanıtlarımız aşağıda 
arz edilmiştir. 

1. Rize Limanı İnşaatı : Rize balıkçı barınağı 
adı altında yapılan bu tesis balıkçılıkla ilgili hizmet 
yanında ithalat - ihracat ve yurt içi taşımacılığına 
belli ölçüde hizmet edecek kapasitede olup, 1979 yılı 
yatırım programında Rize Balıkçı Barınağı Tevsii ve 
Mendirek uzatılması işi ile bu tesis daha elverişli 
hale getirilmektedir. 1980 yılında tamamlanacak olan 
proje için 1979 yılı programında 14 000 000 TL. öde
nek ayrılmıştır. Tevsiatın tamamlanmasından sonra 
barınakta irili, ufaklı (100) adet tekne barınabileceği 
gibi yıllık ortalama (100.000) ton yükleme, boşaltma 
yapılabilecektir. 

Bununla birlikte buğday silosu yapılıp yapılma
yacağı da sorulmaktadır. 

Bakanlığımıza ilgili kuruluşlardan silo yapılması 
ile ilgili olarak her hangi bir başvuru olmamıştır. 

2. Çayeli ilçesine 7 km. uzaklıktaki Maden Kö
yünde işletilmeye başlandığı belirtilen bakır komp
leksinin gereksinmesini karşılamak üzere Çayeli ilçe
sine bir liman yapılması zarureti belirtilerek ne za
man yapımına başlanacağı sorulmaktadır. 

Bu konuda, ilgili kuruluşlar tarafından Bakanlı-
mıza liman yapılması ile ilgili her hangi bir talep 
iletilmiş bulunmamaktadır. 

3. Taşhane balıkçı barınağı 1979 yılı yatırım 
programına alınmış olup, 1980 yılında tamamlanacak
tır. 
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4. Çayeli sahil tahkimatı ikmal inşaatı işi ema-
ftfcten yaptırılmıştır. 

7. İyidere, Sarayköy, Ardeşen sahil tahkimatı 
yapılmıştır. 

8. Pazar - Kirazlık Mahallesi balıkçı barınağı 
inşaatına 1976 yılında başlanmış olup, 1980 yılında 
bitirilmesi programlanmıştır. 

9. Aksu Mahallesi çekek yeri onarımı 1979 yı
lında tamamlanacaktır. 

10. Söğütlü - Bozukkale balıkçı barınağı yapımı 
1979 - 1980 yılları arasında gerçekleştirilecektir. 

11. Derepazarı - Yanıktaş yanaşma yeri onarı
mı bu yıl içinde tamamlanmış olacaktır. 

Soru önergesinde bulunan diğer işler ise bütçe 
olanakları ve fizibilitelerine göre önümüzdeki yıllar 
programları hazırlanırken incelenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit.in, Denizli Hini bazı ilçelere ve illere bağlayan 
yolların yapımına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Şerafettin Elçinin yazılı cevabı. (7/1050) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
24 . 1 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu 
Denizli Üyesi 
Dr. Baha Akşit 

Denizli, Ege bölgesinde nüfus hareketi ve kesafe
ti, turistik gelişme ve ekonomik bakımdan İzmir'den 
sonra en fazla ilerleme kaydetmiş olan bir ildir. Ay
rıca Denizli - Muğla - Gökova, Denizli - Fethiye 
bağlantılarının ekonomik ve turistik cepheden oldu
ğukadar askeri yönden de büyük önem taşıdığı son 
Kıbrıs Barış Harekâtıyla bir defa daha ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Bu şartlar muvacehesinde : 

1. Denizli - Tavas - Kale - Muğla Gökova ka
rayolunun Akçay üzerindeki en önemli köprüsü 1960 
öncesinde tamamlandığı, 1977 yılında Kale - Muğla 
arası etüt ve aplikasyonun ihale suretiyle ikmal edil-

22 . 2 . 1979 O : 1 

diği halde 1978 yılında inşaatına başlanamamıştır. 
Bu yol programa alınmış ise ne zaman inşasına baş
lanacaktır?. 

2. Denizli - Acıpayam - Çameli - Fethiye yolu 
ekonomik ve turistik cephelerden önemli bir yol ol
duğu gibi askeri yönden de büyük ehemmiyet taşı
maktadır. Bu yolun üzerindeki sınai imalat ile büz ve 
köprüleri 1977 yılında bitirilmiştir. 1978 yılında be
lirli bir ilerleme kaydedilmemiş olan bu çok önem 
arz eden yolun ne zaman ikmalinin düşünüldüğünün 
bildirilmesini, 

3. Denizli - Tavas yol ayrımı Acıpayam karayo
lu trafik kesafeti yüksek bir yol olmasına rağmen 
standartları düşük ve Türkiye'de bir benzerinin kal
madığı çok virajlı ve tehlikeli yollardan birisidir. Bu 
durum devamlı trafik kazalarına neden olmaktadır. 
Bu yolun Denizli - Acıpayam - Tavas yol kavşağı 
etüt ve aplikasyonu 1977 yılında tamamlanmıştır. Bu 
halde bırakılması düşünülemeyeceğine göre 1978 yı
lında her hangi bir faaliyet gösterilmeyen bu kara
yolunun ıslahına ve ikmaline ne zaman başlanacak
tır? Ve ne zaman tamamlanacaktır? 

4. Denizli - Kızılhisar - Tefenni - Korkuteli -
Antalya yolu en kısa İzmir - Antalya karayoludur. 
Bu yolun Korkuteli - Tefenni arası asfalt yapımı ne 
zaman tamamlanacak? Hizmete ne zaman açılacak
tır? 

5. İzmir'i Ortaanadolu'ya bağlayan Denizli -
Dinar karayolunun büyük bir kısmı tren yoluyla ke
sişmeler yapmaktadır. 8 ayrı yerde tren hattını geçen, 
sık sık vahim trafik kazalarına sebep olan bu yolun 
ehemmiyeti büyüktür. Denizli - Pamukkale ayrımı -
Çardak arası etütleri 1977 yılında tamamlanmıştı. 
Trafik kesafeti yüksek olan bu mühim Devlet kara
yolu üzerinde de 1978 yılında her hangi bir çalışma 
yapılmadı. 

Eğer Denizli - Dinar arasının ıslahı düşünülüyor
sa ne zaman inşasına başlanacağının ve ne zaman bi
tirilmesinin mümkün eteteağinm bildirilmesHiiy 

6. Çivril'in Denizli - Afyon arası yoluna bağlan
ması mevzuubahis olduğuna göre bu yolun ikmali
nin ne zaman mümkün olabileceğinin; 

Yazılı olarak bildirilmesini saygılarımızla istirham 
ederim. 
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TC 
Bayındırlık Bakanlığı 16.2.1979 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Plan Pr. D. Bşk, 

Plan F.H.Md.53.D.276/Gn-0788 
Konu : Denizli Senatörü Dr. Baha 
Akşit'in soruları, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 
1. 29 . 1 . 1979 gün 17644-7073-7/1050 sayılı 

yazınız^ 
2. 13 . 2 . 1979 gün 276/gn - 0554 sayılı yazımız. 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Dr. Baha Ak

şit'in Denizli ilini bazı ilçelere ve illere bağlayan yol
ların yapımına dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı 
sorusunda yer alan konularla ilgili cevaplar ilişikte 
sunulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Dr. Baha 
Akş'it'in yazılı sorusuna verilen yanıtlar 

1. Denizli - Tavas - Kale - Muğla - Gökova yo
lunun Muğla - Kale arası Karayolları Genel Müdür
lüğü 1979 yılı yatırım programının Devlet yolları yol 
yapımı ve onarımı bölümündedir. 

Uzunluğu 60 km. yaklaşık proje bedeli 300 mil
yon TL. olan bu yola 1979 yılı için 35 milyon TL. ay
rılmış ve yapım çalışmalarının 1982 yılında bitirilmesi 
programlanmıştır. 

Yolun, Muğla geçişini de kapsayan 0~F0O0 - 6 + 000 
arasının projesi yapılmış ve inşaatı bölgesince ihale 
edilmiştir. Geri kalan kısmın proje çalışmalarına 1979 
yılında devam edilecektir. 

Güzergâhın, (Denizli - Acıpayam) ayr. - Tavas 
arası, asfalt yenileme programındadır. 

2, Denizli - Acıpayam - Çameli - Fethiye yolu 
3 ayrı proje halinde programdadır. 

I - Denizli - Acıpayam : 
Uzunluğu 62 km. yaklaşık proje bedeli 173 500 000 

TL. dır. 1979 yılı için 10 milyon TL. ayrılmış ve ya
pım - onarım çalışmalarının 1983 yılında tamamlan
ması programlanmıştır. 

II - Ayr. - Çameli - Muğla HD : 
Uzunluğu 74 km. yaklaşık proje bedeli 100 mil

yon TL. dır. 1979 yılı için 18 milyon TL. ödenek ay
rılmış ve yapım - onarım çalışmalarının 1981 yılında 
tamamlanması programlanmıştır, 

III - Fethiye ayr. - Üzümlü - Çameli HD : 
Uzunluğu 37 km. yaklaşık proje bedeli 65 milyon 

TL. dır. 1979 yılı için 15 milyon TL. ayrılmış ve ya
pım - onarım çalışmalarının 1983 yılında tamamlan
ması programlanmıştır. 

3. Denizli - Tavas ayrımı - Acıpayam yolu, «De
nizli - Acıpayam» proje adı ile 1979 yatırım progra
mındadır. 

Program bilgileri 2 nci maddede verilen bu yolda 
etüt proje çalışmaları sürdürülmektedir. 1979 yılında 
projesi biten kesimlerde yapım çalışmalarına devam 
edilecektir. Yol inşaatının 1983 yılında tamamlanması 
programlanmıştır, 

4. Denizli - Kızılhisar - Tefenni - Korkuteli - An
talya yolunun Acıpayam - Tefenni arası çok arızalı 
bir kesimden geçtiğinden ağ değişikliği yapılmış, Acı
payam ilçesi, Çavdır ve Söğüt üzerinden Korkuteli'ye 
bağlanmıştır. 

Bu güzergâhla ilgili olarak 1979 yatırım progra
mında 3 ayrı proje yer almaktadır. 

I - 2. Bl. Hd. - Çavdır - Söğüt : 
Uzunluğu 42 km. yaklaşık proje bedeli 98 milyon 

TL. dır. 1979 yılı için 20 milyon TL. ödenek ayrılmış 
ve yapım - onarım çalışmalarının 1981 yılında tamam
lanması programlanmıştır. 

II - Korkuteli - Kızılcadağ - Burdur il Hd. : 
Uzunluğu 41 km. yaklaşık proje bedeli 80 milyon 

TL. dır. 1979 yılı için 25 672 000 TL. ödenek ayrıl
mış ve yapım - onarım çalışmalarının 1981 yılında bi
tirilmesi programlanmıştır. 

III - Tefenni - Çavdır : 
Uzunluğu 36 km. yaklaşık proje bedeli 100 mil

yon TL. dır. 1979 yılı için 1 000 000 TL. ödenek ay
rılmış ve yapım - onarım çalışmalarının 1981 yılında 
bitirilmesi programlanmıştır. 

Ayrıca, il yolları ağına devredilen Korkuteli - Te
fenni yolunun ise 17 km. İlk kısmının 1979 yılında as
faltlanması programlanmıştır. 

5. Denizli - Dinar yolundaki sekiz eşdüzey kav
şakta üst geçit yapılması konusunda gerekli hazırlık 
çalışmaları devam etmektedir. 

Bu geçitlerden dördünün plankotesi hazırlanmış
tır. Diğer ilgili kuruluş yetkilileri ile birleşik çalışma
lar yapılmakta ve projeleri hazırlanmaktadır. Geri 
kalan dört geçit için plankote çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

Denizli - Dinar yolunun Denizli - Çardak, arası 
aynı proje adı ile 1979 yılı yatırım programındadır. 

Uzunluğu 38 km. yaklaşık proje bedeli 80 milyon 
TL. olan bu yola 1979 yılı için 30 milyon TL. ödenek 
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ayrılmış ve yapım - onarım çalışmalarının 1980 yılın- J 
da tamamlanması programlanmıştır. 

6. Çivril ilçesi halen, Denizli - Afyon yoluna biri 
Yamanlar üzerinden diğeri Işıklı - Gümüşsü - Dinar 
üzerinden olmak üzere iki yollar bağlı bulunmakta
dır. 

Çivril - Yamanlar - (Denizli - Çardak) ayr. yolu
nun muhtelif kesimlerinde 1979 yılında asfalt onarım 
çalışmaları yapılması programlanmıştır. 

Çivril - Dinar yolunun ise Çivril'den itibaren 10 
km. lik kısmı asfalt kaplamalıdır. 1 0 - 2 1 km. 1er ara
sı, 1979 yılı bitümlü kaplama yapımı programına 
alınmıştır. Yolun geri kalan kısmı stabilizedir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu nun, Tam Gün Yasası çıktıktan sonra 
bütün teşkilâtta ve Ankara'nın bazı hastanelerinde 
tayini yapılan sağlık personelin adedi ile hastaneler
deki yatak sayısının artıp artmadığına dair soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın 
yazılı cevabı. (7/1051) 

20. 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi : 31 . 1 . 1979 tarih ve Kanunlar Md. lüğü 

17645 - 7074/7- 1051 sayılı emir. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Dr. Nuri Âdem-

oğlu'nun Tam Gün Yasası çıktıktan sonra bütün teş
kilata ve Ankara'nın bazı hastanelerine tayini yapılan 
sağlık personeli adedi ile hastanelerdeki yatak sayı
sının artıp artmadığına dair yazılı soru önergesine 
cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 20 . 2 . 1979 

Bakanlığı 
Bakan 

286 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Nuri Âdemoğlu'nun yazılı so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi : 31 . 1 . 1979 tarih ve Kanunlar Md. lüğü 

17645 - 7074/7 - 1051 sayılı emir. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Dr. Nuri 

Âdemoğlu'nun Tam Gün Yasası çıktıktan sonra bü

tün teşkilata ve Ankara'nın bazı hastanelerine tayini 
yapılan sağlık personeli adedi ile hastanelerdeki ya
tak sayısının artıp artmadığına dair yazılı soru öner
gesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdemoğlu'nun 
yazılı soru önergesine cevap 

Soru 1 : 
Tam Gün Yasası çıktıktan sonra bütün teşkilatı

nıza kaç, 
a) Hekim 
b) Diş hekimi 
c) Eczacı 
ç) Sağlık memuru 

tayin edilmiştir? 
Cevap 1 : 
a) Hekim : 765 
b) Diş hekimi ; 147 
c) Eczacı : 271 
d) Sağlık memuru : 429 
tayini yapılmıştır. 
Soru 2 : 
Ankara'da Tam Gün Yasası çıktıktan sonra, 
a) Numune Hastanesine, 
b) Ankara Hastanesine, 
c) Trafik Hastanesine, 
kaç; 
a) Hekim, 
b) Diş hekimi 
c) Eczacı tayini yapılmıştır? 

Cecap 2 : 
a) Numune Hastanesine 6 mütehassıs hekim, 8 

diş hekimi, 17 eczacı, 
b)' Ankara Hastanesine 2 mütehassıs hekim, 3 

diş hekimi, 6 eczacı, 
c) Trafik Hastanesine 4 mütehassıs hekim, 3 

diş hekimi, 8 eczacı, 
tayini yapılmıştır. * ^ İ * 

Soru 3 : 
Tam Gün Yasası çıktıktan sonra bütün Türkiye' 

deki hastanelerde yatak sayısı artmış mıdır? Artmışsa 
kaç yatak ilave olmuştur? 

Cevap 3 : 
Artmıştır. Toplam 500 yatak ilave edilmiştir. 
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GÜNDEMİ 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

22 i 2 s 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi: 1/160; 
C. Senatosu: 1/614) (S. Sayısı: 875) (Dağıtma tari
hi : 17 . 1 . 1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in. Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da ;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S, 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 
tarihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında 
meydana gelen olaylara dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/67) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

9. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa« 
yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S, Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

11. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

12. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağ ı t ev depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt-. 
ma tarihi: 26 . 6 . 1978) 

13. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Ra-ı 
poru. (10/77) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 
29 . 8 . 1978) 
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14. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı- I 
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

15. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

16. — TRT hakkında kurulan Cumhurîyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

17. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S, Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

18. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komiisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

25. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Oztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi, (10/58) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni-r 
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 s 9 s 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

27. —; Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lQ/37) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen, öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 s 10 £ 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkınca Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç^ 
landırılamadığına dair, 10 , 1Q , 1978 tarihli tezkere-: 
si, (10/26, 52) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 s 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içindie sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi^ 
(10/61) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğittim Bakam tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak-



kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 .10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

41. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
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| Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
I İsteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko

nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

I 42. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 

I yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 

I önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre-
I si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 

tarihli tezkeresi, (10/43) 
43. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 

I sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
I di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma

sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu^ 
I nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 

4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

46. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh-
I met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 

yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey-

I dana geldiği söylenen süiMrnalere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi (10/78) 

I 47. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya-
I zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş-
j tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
I konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 

4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 
I 48. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-: 
I dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan-
I lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 , 12 , 1978) 



49. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naöi Bozfcurt'un, Yasama dokunulmazlığı haık-
ıkmda Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468,) (S. Sayısı: 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 , 1979) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

52. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'm yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 , 1 .1979) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 1 . 1979) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

56. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 Tarih ve 49 
Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof. 
Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeye

ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 inci 
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
19 . 4 . 1978 tarih ve 173, 31 . 1 . 1979 tarih ve 
173 Sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayı
sı : 777'e 1 ndi Ek) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1978 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu. (5/34) (S. Sayısı : 888) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 2 . 1979) 

58. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, 
Ekim Kasım 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5/35) (S. Sayısı : 889) (Dağıtma tari
hi : 17 . 2 . 1979) 

59. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu. (5/33) (S. Sayısı : 890) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 2. 1979) 

60. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1977 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. 
(5/36 (S. Sayısı : 891) (Dağıtma tarihi : 17.2.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/145; 
(C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma tari
hi : 9 . 2 . 1979) 



Toptan* : ı? CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 787 

Çocuk Mahkemeleri Kurulması Hakkında Kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu (10/38) 

Cumhuriyet Senatosu Çocuk Mahkemeleri Kurulması Hakkında Araştırma Komisyonu 

Cumhuriyet Senatosu 
Çocuk Mahkemeleri 
Kurulması Hakkında 8:6? 1978 

Araştırma Komisyonu 
Esas No. : 3631-10138 

Karar No. : 3 
Sıra No. : 11 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın önergesi ile Anayasanın 88 nci ve Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 7 . 1976 tarihli 
85 nci Birleşiminde kurulmasına karar verilen, Çocuk Mahkemeleri Kurulması Hakkındaki Araştırma Komis
yonu, gereken incelemeleri yapmış ve raporu ilişikte sunmuştur, 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Atıf Benderlioğlu 

ÇOCUK MAHKEMELERİ KURULMASI HAKKINDAKİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın önergesi ile Anayasanın 88 nci ve Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 7 . 1976 tarihli 
85 nci Birleşiminde kurulmasına karar verilen, Çocuk Mahkemeleri Kurulması Hakkındaki Araştırma Ko
misyonu, gereken incelemeleri yapmış ve aşağıdaki sonuca ulaşmıştır. 

Komisyonumuz, konuyu önce genel açıdan ele alınış, çocukların korunması ve korunmaya muhtaç ço
cuklar olarak incelemiş; daha sonra suç işlemiş çocuk ile gençlerin topluma kazandırılması, ülkemizin top
lumsal yapısına uygun olarak öngörülen genel tedbirler ve çocuk mahkemeleri kurulması konuları üzerinde 
durmuştur. 

A) Çocukların Korunması : 
İnsan denilen varlığın, diğer canlılardan farklı olarak, düzenli toplumlar halinde yaşadıkları ve çocukla

rını topluma yarar sağlayacak ve düzeni bozmayacak biçimde yetiştirdikleri bilinen bir gerçektir. Yine, ço
cuğun, diğer canlıların yavrularına nazaran daha geç kendine yetecek hale geldiği, diğer bir deyimle gelişti
ği de bilinmektedir. 

Bu nedenlerle devletler ve milletlerarası kuruluşlar çocukların gelişmeleri, yetiştirilmeleri, maddi ve ma
nevi tehlikelerden korunmaları bakımlarından özel düzenleme tedbirleri getirmektedirler. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisine göre, «Çocuk her türlü ihmal zulüm ve istismardan koruna
caktır. Hiçbir biçimde ticarete konu olamaz ve asgari bir yaştan önce çalıştırılamaz. Çocuğun eğitimine ve 
sağlığına zarar verecek veya zihni ve ahlâki gelişimini etkileyecek herhangi bir işte çalışmasına müsaade edi
lemez.» 
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Türk Çocuk Haklan Bildirisinin 1 nci maddesinde de, «İyi bakım, iyi yetiştirme ve çocuğa uygun bir 
eğitim, her yerde ilgi, sevgi ve yardım görme her Türk çocuğunun hakkıdır. Resmi, özel her kurum ve her 
yurttaş, bu çocuk hakkını tanımak, elindeki imkânlarla onu gerçekleştirmek yükümündedir. Sıkıntı içinde bu
lunan çocuğun kurtarılmasını en önce gelir» demekle, çocuk sorununun çözümü için gerçekçi bir yak
laşım yapılmıştır. 

Anayasamızın 35 nci maddesi Türk toplumunun temelinin aile olduğunu kabul ettikten sonra «.... çocu
ğun korunması için gerekli tedbirleri alma ve teşkilâtı kuma» görevini Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine 
vermiştir. 

Aile, baba, ana ve çocuklardan oluşan en küçük topluluk olduğuna göre çocukların korunması ve yetiş
tirilip geliştirilmesi görevi, doğal olarak, ana ve babada, ailede başlamaktadır. Çocukların korunması için alına
cak önlemlere aileden başlamak lazımdır. 

Medeni Kanunumuzun velayet müessesesini tanzim eden 5 nci faslı, bu ilkeden hareketle konulmuş, dü
zenleme ve tedbir hükümleri getirmiştir. 

Medeni Kanunun 315, 316, 318, 319 ncu maddeleri de bu arada sayılabilir. 

Umumi Hıfzıssıha Kanunu, 6 nci babını çocuk hıfzıssıhası başlığı altında çocuk ve gençlerin korunmasına 
aynlmıştır. Kanunun 125 nci maddesi de konu ile ilgilidir. 

Çocukların ve gençlerin çalışma hayatında korunması Anayasamızın 43 ncü maddesinde özel olarak 
hükme bağlanmıştır. Umumi Hıfzıssıha Kanununun 7 nci babında ve İş Kanununun muhtelif maddelerinde 
konu geniş olarak işlenmiş ve düzenlenmiştir. 

Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 33, 34, ve 54 ncü fıkraları gençler ve çocuklar bakımından be
lediyelere düşen görevleri göstermektedir. 

Yukarıdan beri arz edilen hususların şu şekilde özetlenmesi mümkündür : Anne, baba ve toplum, çocuk
ları, beden ve ruh sağlığı tam. her türlü görevlerinde bilinçli, toplum yararını düşünen iyi birer yurttaş ola
rak yetiştirmekten sorumludurlar. Konu, toplumun en küçük bireyi olan çocuk yönünden ele alınınca, çocu
ğun yetiştirilmesinin ve korunmasının büyük önemi ortaya çıkar. Çocukların yetiştirilmesinde, uygulanan eği
tim sistemi, gelecek kuşaklara anaözelliğini hazırlayan yön verici en tesirli etkendir. 

B) Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Suç İşleme Eğiliminde Bulunan Gençler : 
Çocuk sorunu içinde yer alan en önemli konulardan birisi korunmaya muhtaç çocuklardır. Bir toplumun 

refahı ve kalkınma, gücü, toplumu oluşturan bireylerin yetiştirilmeleriyle orantılıdır. Kalkınmış veya kalkın
makta olan ülkelerin ön eğitim oranlarının yüksekliği, buna karşılık, geri kalmış ülkelerdeki yüzde oranının 
düşüklüğü bu görüşü doğrulamaktadır. 

Korunmaya muhtaç çocuklarla çocuk suçluluğu arasında sıkı bir ilişki vardır. Yalnız, her terk ve ihmal 
edilmiş çocuk suç işlemediği gibi, her suçlu çocuk da bu sınıfa girmemektedir. Fakat, ülkemizde sayıları 
200 000'i bulan korunmaya muhtaç çocukların kolayca suçluluğa itilebilmesi gözönüne alınırsa, hiç de kü
çümsenmeyecek bir toplum sorunu olduğu ortaya çıkar. Çocukluk devresinde, anne, baba ve öğretmen sözü 
dinlemeyen, otoriteye isyan eden gençlerin düzensiz görüş ve eğitimlere sahip olmaları bir bakıma doğal
dır. 

Bu nedenle, çocuğun korunması, hukuku, öğrenim zorunluluğu, yetiştirilmesiyle ilgili eğitsel ve psikolo
jik tedbirler, çocuk işçiliğinin yasaklanması, bakım kurumları ve çocuk suçluluğunu önleyici tedbirler gibi 
kavramlar XX nci yüzyıl içinde meydana gelmişlerdir, 

Batılı ülkeler, konuya zamanında eğilerek gereken önemi vermişlerdir. Ülkemizde ise, bu sorunun üze
rinde yakın tarihlere kadar geniş çapta durulmamıştır. Bugüne kadar olan çalışmalar da ihtiyaca cevap ve
recek durumda değildir. Bu durum, sorunu çözümlemek yönünden etkili olamamış; artan ihtiyaçlar, hizmeti 
karşılamaya kâfi gelememiştir. Yapılan hizmet sınırlı bir tedavi şeklinde olmuştur. Gerekli koruyucu ted
birler, istenilen biçimde çocuk hizmetlerine cevap verememiştir. 

Bu konunun ele alınması, hem Türk toplumunun büyük bir ihtiyacı olmasından, hem de uluslararası top
lumlarda önemini artırmasındandır. 

Yetişme çağında olan çocukların, ferdi yeteneklerine, toplumun ihtiyacına ve özlemlerine uygun olarak 
yetişip, gelişmelerinde, sağlık, sosyal, ekonomik, kültürel, moral ve güvenlik bakımından karşılayabilecekleri 
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engelleri ortadan kaldırmak için planlanmış hizmetlerin bütününden çocuklara götürülen sosyal hizmetler an
laşılmaktadır. 

Korunmaya muhtaç çocuklar konusuna anahatları itibarıyla ve nedenleriyle değindikten sonra meselenin 
halli bakımından mevzuatımızda getirilen hükümlerin neler olduğu bu hükümlerin yeterli bulunup bulun
madığı üzerinde durmalıyız. 

1. Bilindiği gibi korunmaya muhtaç çocuklar konusuna Medeni Kanunun 273, 274 ve 317 nci madde
lerinde yer verilmiştir. 

Bu maddelere göre : 
a) Anası ve babası belli olmayan, 
b) Bedeni ve fikri tekâmülü tehlikede bulunan, 
c) Manen terk edilmiş olan, 
ç) Şirretliği sebebiyle ana ve babasının emirlerine karşı gelmekte temerrüt eden, 
d) Ana ve babası velayeti ifadan âciz veya mahcur olan yahut nüfusunu ağır surette kötüye kullanan 

veya fahiş ihmalde bulunan, 
Çocuklar kanunun himayesine alınmış ve bu himayenin nasıl ve kimler tarafından yerine getirileceği mad

delerde gösterilmiştin 
2. Bilahara 5387 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun çıkarılmış bu çocuklardan ilkokul 

çağına kadar olanlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, bu çağdan reşit oluncaya kadar da Milli Eğitim 
Bakanlığının korumasına bırakılmıştır. Bu çocukların korunma, yetiştirilme ve memlekete faydalı eleman ola
rak kazandırılma usulleri kanunda etraflı olarak belirtilmiştin 

3. Daha sonra bu kanun yürürlükten kaldırılmış, yerine 29 . 5 . 1957 tarihinde yürürlüğe konulan 6972 
sayılı aynı adlı Kanun çıkarılmıştır. 

Bu Kanuna göre korunmaya muhtaç çocukların bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek edinmeleri il özel 
idareleri ile belediyelerin müştereken kuracakları birlikler tarafından sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı birliklere her türlü yardım yapmakla mükellef kılınmışlardır. 

Birlekler tarafından kurulacak çocuk bakım ve yetiştirme yurtları ile diğer tesislerdeki çocukların sıhhi du
rumları ile meşgul olacak doktor ve memurlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca; eğitim ve öğretimle -
riyle meşgul olacak elemanlar da Milli Eğitim Bakanlığınca tayin edilecektir. 

Korunmaya muhtaç çocuklar, mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından saptanacak; bunlar hakkın
daki koruma kararı, Medeni Kanunda olduğu gibi, mahkemelerce alınacaktır;, 

Ancak Türk Ceza Kanununun 53, 54, 57 ve 58 nci maddelerine göre terbiye tedbirleri icap eden suçlu 
çocuklar hakkında Adalet Bakanlığınca özel yurtlar açılacağı ve bu konuda Milli Eğitim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarıyla işbirliği yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

C) Suç İşlemiş Çocuk ve Gençlerin Topluma Kazandırılması : 
Suç işlemiş çocuklar ve gençler konusunun ceza hukuku içinde yer aldığı, Türk Ceza Kanununun 53 ve 

mütaakip maddelerinde bunlar için özel hükümler getirildiği bilinmektedir. 
Çocuk ve genç suçlulara verilecek cezaların infazı konusunda 31.7.1941 tarih ve 2/16328 sayılı Bakan

lar Kurulu kararıyla yürürlüğe konmuş olan Ceza ve Tevkif Evleri Tüzüğü ile bu tüzük yerine 5.7.1967 
tarih ve 6/8517 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulmuş bulunan Ceza înfaz kurumları ile 
Tevkif Evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına dair Tüzükte özel hükümler getirilmiştir. 

Suç işlemiş ve cezasını çekmiş kimseleri bu arada gençleri topluma kazandırmak için İş Kanunumuzda 
suçlu çalıştırma mecburiyeti konulduğu da bilinmektedir. 

Türkiye'de suç işleyen çocukların sayışım kesin olarak belirtmek, yeterli verilerin bulunmayışı nedeniyle 
olanaksızdır. Aşağıda verilen bilgiler, bu konuda, ancak, yalklaşık bilgiler olabilmektedir, 

1969 yılında polisçe bilinen suçlu çocuk sayısı 37 402 olup, 'aynı yıl ceza evlerine giren hükümlü ço
cuk sayısı 3 163 idi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü tara
fından yayınlanan «Suçlu Çocuklar Hakkında Kriminolojik Araştırma» adlı eserdeki verilere göre suçlu
luğu mahkemece saptanan 11 - 12 yaşları arasındaki suçlu çocuk sayısı 1945 - 1958 yılları arasında dal
galanmalar göstermekte ve bu sayının 1945'de 25 645 ve 1958'de 31352 olduğu belirtilmektedir. 
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Adalet istatistiklerine göre 1959 - 1960 yıllarında 1 1 - 1 8 yaşları arasında mahkûm olanların sırasıyla, 
25 062 ve 24 251 olduğu beürtilmektediır. Bu sayının, polis ve jandarma tarafından saptanan suçluluğun 

ancalk 1/3'ünü meydana getirdiği kabul edilmektedir. 
1969 yılında Ankara Çocuk Islahevinde bulunan 300 suçlu çocuğun suçluluk dağılımını gösteren aşağı

daki çizelge bu durumu doğrulamıştır. 

Suç çeşidi Sayı % oranı 

Cinsel suçlar 124 41 
Adam öldürme 100 33.3 
Hırsızlık 38 12.6 
Diğerleri 38 13.1 

Toplam 300 100 

Çocuklar hiç bir zaman doğuştan suçlu değildirler. Çocuklar, bu özellikleri çevrenin olumsuz 
etkileriyle sonradan kazanırlar. Ancak bu tek kuram, çeşitli çocuk suçluluğu olgularını açıklayıcı nitelikte 
yeterlilik göstermez. İnsanın davranışlarına, biyolojik, pisikolojilk, sosyal ilişkiler karmaşası açısından 
bakılması görüşü gelişmiştir. Bu nedenle, suçu kolaylaştırıcı tesirleri şöyle sıralayabiliriz. 

1. Ekonomik nedenler : Çocuk ve gençler beslenme ve sıcak bir yerde barınma gibi temel gereksinme
lerini gideremezse, boş zamanlarını değerlendirmek için olanak bulamazsa, birikmiş enerjilerini sağlıklı 
ve topluma yararlı bir biçimde kullanamama eğilimini kazanabilir. Hırsızlık, yankesicilik ve bunlara ben
zer suçları daha kolay işler. 

2. Anne ve babalardalki ruh ve beden hastalıkları : Tüberküloz, alkolizim ve türlü ruhi ve bedeni 
hastalıklar çocuğun bünyesine kalıtsal yoldan etki ettiği gibi, hasta, ortamı sosyal bakımdan olumsuz ola
rak etki eder, 

3. Çocuğun sağlık durumu : İnsanların ruhi ve bedeni sağlığının birlikte gittiği bir gerçektir. Bu, çocukta 
daha da belirgindir. Bir inceleme, suçlu çocukların genellikle sağlıksız olduklarını söyler. İnceleme bu tip ço
cukların % 70'nin hasta olduğunu ve bu oranın <r 50'sinin acil tıbbi yardıma gereksinim gösterdiğini 
bildirmektedir. 

4. Ailevi bozukluklar : Çocuğun aile içerisinde sağlıklı gelişimini engelleyebildi çeşitli etkenler buluna
bilir. Bunlar arasında, evlerde oda başına düşen nüfus ve net aile gelirinin kiraya ayrılan oram da Önemlidir. 
Ailenin çocuk üzerindeki rolü küçümsenemez, Aile birliğinin sona ermesi, çocukların kişilikleri üzerinde silin
mesi zor izler bırakır. Ana - babanın sık sık geçimsizlikleri, kavgalara ve kendi çalışma ve hayat şartlarına 
göre çocuklarıyla yeterince ilgilenememeleri sonucu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeksizin büyümek
tedir. Erken yaşta kendi sorunlarıyla başbaşa kalan çocuklar, genellikle öğretmen, polis ve diğer yetişkinlerin 
otoritelerini kabullenmek istememektedirler. 

Suçlu çocuklar arasında ailesi tarafından terkedilmiş veya ölüm ve boşanma nedeniyle aileleri dağılmış 
olanların sayısının bir hayli kabarık olduğu saptanmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalarda, ailenin dağılmasının, çocuğun ruhsal yaşantısını ve davranışlarını olumsuz bi
çimde etkilediği sonucuna varılmaktadır. Çocuğun gıda kadar, şefkat ve güven duygusuna ihtiyacı vardır. Bu 
duyguları, genellikle anlaşan aileler, çocuklarına dahi iyi ve kolay verebilirler. İlgi, şefkat ve insancıl duygu
larla birlikte kişiliğin gelişmesi için çocuğa verilmesi gereken en önemli duygu görev ve sorumluluktur. Bun
lar, gençlerin normal gelişmesi ve sağlam bir kuşağın devamlılığı için gereklidir. 

5. Ailenin kültürel durumu ve ahlak anlayışı : Ailenin kültürel durumu ve ahlak anlayışı da, çocuk üze
rinde önemli bir etkendir. Karşılıklı ilişkiler sosyal hayatın esası olduğuna göre, çocuk yetiştirilirken etrafın
daki değerlerin, örf, adet, gelenek ve ahlaki davranışların doğal olarak etkisi altında kalacaktır. 

Genellikle çocukların daha sonraki sosyal davranışlarını, kendisini ilk yetiştirenlerin davranışları tayin 
edecektir. 
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6. Toplumsal ortam : Çocuk ve genç suçlular ile toplumsal ortam arasında sıkı bir ilişki vardır. Çocuk 
çeteleri ve öğrenci olayları bu ilişkiyi gösteren örneklerdir. 

Suçlu gençlerin, genellikle iyi yuva kavramı olmayan, iyi beslenmemiş, ihmal edilmiş, çok zaman hor
lanmış, eğitimden mahrum 'kalmış, bakımsız ve perişan çocuklar olduğu görülür. 

Yapıcı ilgi bulamayan çocuk zararlı ve yıkıcı faaliyetlerde bulunur. Yapılan bir araştırmada suçların, da
ha çok boş zamanlarda veya tatil günlerinde, sokaklarda işlendiğini göstermiştir. Çocuğun ve gencin, boş ol
duğu veya kendisine uygun Olmayan bir işte çalışması ilgisini kötü yerlere çekmekte ve suç işleme eğilimleri
ni artırmaktadır. 

7. Kitle iletişim araçlarının, eğitim yönü ağır basmayan programları : Kitle iletişim araçları iyi ve olum
lu bir biçimde kullanılırsa, programları eğitim amaçlarına dönük uygulanırsa, yararlı olur. Olumsuz ve ters 
yönlü programlar çocuk ve genç seyircileri kötü etkiler. Gençler suç işleme biçimlerini bu filmlerden öğre
nebilir. 

Gelişme çağı, gencin, ortama uyumunu sağlamaya çalıştığı bir çağdır. Gencin idealleri ve hayalleri her za
man gerçeğe uymayabilir. Gençler, filmlerde gördüklerini gerçek hayatında bulamayınca, kendi yaşamını çok 
basit bulabilir. Bazan da bu tatminsizliğini maceraya atılarak giderebilir. Seks konusunda, eğitici olmayan 
açık filmler ruhi bozukluklara yol açabilir. Bununla beraber gençler ve çocuklar için kitle iletişim araçları 
çok iyi bir eğitim aracıdır. Film ve diğer iyi seçilmiş programlar, toplumumuz, dış dünya ve bilim konula
rında genç ve çocukların bilgi ve görgüsünü artırır. Şüphesiz, değişen toplumsal, kültürel ve ekonomik şartlar 
içinde gittikçe artan ve özellik taşıyan çocuk ve gençlerdeki suçluluk sorunu, çok yönlü bir yaklaşım ve çö
züm beklemektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde, çocuk ve gençlerin gereksinmelerini tam saptamalı, topluma 
katılımları yoğunlaştırılmak ve mutlaka diyalog kurarak istenilen hizmet, yerine götürülmelidir. 

D) Su Ülkemizin Toplumsal Yapısına Uygun Olarak Öngörülen Genel Tedbirler : 

1. Ekonomik şartlar : 
a) Milli gelir dağılımları bakımından sosyal adalet ilkelerinin ön plana alınması, 
b) Asgari ücret sisteminin her türlü iş yerinde uygulanması, 
c) Kişi başına düşen milli gelirin artırılması, 
2. İstihdam şartlarının düzeltilmesi : 
a) îş olanaklarının ülkenin her yerine adalet ölçüsünde dağıtılması, yığılmaları» önlenmesi, 
b) İş sahalarının artırılması, 
c) İradesi dışında işe sahip olamayanlar için işsizlik sigortası uygulanması, 
3. Eğitim ve öğretim olanaklarının artırılması ve yaygınlaştırılması : 
a) İlkokul öğretiminin bütün çocukları içine alan ilköğretim seferberliğinin tam uygulanması, 
b) Yetişkinler eğitimine yer verilmesi, 
c) Çeşitli eğitim kademeleri sırasında dahi, sosyal niteliği olan kişisel eğitime yer verilmesi, 
d) İlkokul üstü pratik sanat okullarının gereksinime göre açılması, 
e) Boş zamanların eğitsel amaçlarla üretime dönük bir biçimde de^riendirilmesi, 
4. Toplumsal kurumlarla suçluluğun önlenmesi : 
a) Toplumsal törenlerin desteklenmesi, 
b) Köy ortak mallarının (korunması ve dağıtılmasında belirli düzenlemelerin adaletli yapılması, 
c) Töre ve örflerden gelen başlık sorununun kaldırılması için girişimde bulunmak, 
d) Kırsal alanlarda bölgesel törelerle köy odalarının işler hale kavuşturulması. 
5. Çocuk ve genç suçlular için suç öncesi ve sonrası izleme bürolarının kurulması: 
a) Şehirleşmenin hızla arttığı ülkemizde özellikle gecekondularda polis çocuk bürolarının sosyal hizmet 

elemanlarıyla desteklenmesi; 
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b) Hükümlülük sonrası işverenler kurumları aracılığıyla suçlunun yeniden topluma katılmasını sağlamak, 
incelenmesinden de anlaşılacağı üzere korunmaya muhtaç çocuklar ve suçlu çocuklar hakkındaki hüküm

ler ve bunlarla ilgilenen idareler dağınık bir manzara göstermektedir. 
E) Çocuk Mahkemelerinin Kurulması : 
Geleceğimizin büyükleri ve güvencesi olarak gördüğümüz çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi, günümüzde 

ne denli önem kazanmışlar, gün geçtikçe artan çocuk suçluluğu da pek çok ülkelerde olduğu gibi ülkemizde 
de üzerinde durulması gerekli önemli konulardandır. 

Hızlı sosyal ve ekonomik gelişmenin, özellikle büyük kentlerde, aile yapısında ortaya çıkardığı değişiklik
lerle az gelişmiş ülkelerde gelir dağılımındaki adaletsizlikler, çocukların yeterince yetiştirilmelerini güçleştir
mekte, giderek engellemektedir. 

İşte bu durum yeterince yetiştirilememiş ve suça yönelmiş çocuk yığınlarım toplumsal bir tehlike olarak 
karşımıza çıkarmakta, bu durum ise geleceğimiz için kaygı uyandırmaktadır. Bu tehlikeyi önceden gören ül
kelerin uzmanları ve yetkilileri konuya yeni yöntemlerle yaklaşmayı gerekli görerek suçlu çocukların ruh ya
pısının yetişkinlerden daha karmaşık oluşunun gözönünde bulundurup onları topluma kazandırmak amacıyla 
özel yargılama ve cezalandırma biçimini benimsemişlerdir. 

Bu düşüncenin sonucu olarak birçok ülkede çocuk mahkemelerinin kurulmaya başlandığını görmekteyiz. 
Dünya ülkeleri arasında ilk çocuk mahkemesi 1889 yılında Birleşik Amerika'nın Şikago kentinde kurul

muştur. Bunu 1905 yılında ingiltere daha sonra Fransa, italya, Almanya ile iskandinav ülkeleri ve öbür Av
rupa ülkeleri izlemektedir. Bugün birçok Asya ülkesinde ve hatta Arap ülkelerinde bile çocuk mahkemeleri 
vardır. 

Günümüzde çok sayıdaki ülkede çocuk mahkemeleri bulunmasına karşın ülkemizde böyle bir kuruluşun 
bulunmaması yargı alanımızda giderilmesi gerekli önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün uy
gulama alanımızda genel ceza yasası içinde değerlendirilmekte olan çocuk suçluluğu büyük bir hukuk sorunu 
olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

Şimdiye değin süregelen uygulamalara göre klasik yöntemlerle çocuk suçluların topluma kazandırılmaları 
olanağına rastlanmamıştır. 

işte bu nedenle bizde de zaman zaman çocukların ayrı bir yargı yerinde yargılanmaları ve onlar için özel 
ceza uygulanmasına gidilmesinin gerekli olduğu yolunda tartışmalar yapılmış, bu konuda bir yasa çıkarılma
sı için çaba gösterilmiştir. Ancak bugüne kadar böyle bir yasa her nedense uygulama alanına konulama
mıştır. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanmış bulunan, «çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama yöntem
leri hakkındaki yasa» tasarısının yasalaşması halinde bu konuda çok geç kalınmakla beraber önemli bir aşa
ma kaydedilmiş olacaktır. 

Tasarı incelendiğinde, her il ve Asliye Mahkemesi olan her ilçede çocuk mahkemesi kurulmasının öngö
rüldüğü, illerdekinin Ağır Ceza, ilçelerdekinin de Asliye Ceza Mahkemesi düzeyinde mahkemeler olacağı hük
me bağlanmış ve bu mahkemelerde görev alacak yargıçların uzmanlaşmaları da öngörülmüştür. 

Tasarıda getirilmesi istenen yeniliklerden biri de on iki yaşını bitirmeyenler hakkında kovuşturma yapıla
mayacağı ve aynı yaştakilerin cezalandırılmayacağı yolundaki buyurucu (emredici) kuraldır. 

Bilindiği gibi Genel Ceza Yasamızda on bir yaşını bitirmeyenler hakkında bu kural uygulanmaktadır. 
Tasarıda getirilmesi istenen başka bir yenilik de çocuk mahkemelerini henüz suç işlememiş ancak yaşam

ları ve gelecekleri tehlikeye girmiş ve suç işlemeleri olasılığı böylece belirmiş olan çocukları topluma kazandır
mak yönünden bazı koruma önlemleri almakla görevli ve yetkili kılmasıdır. 

Aynı tasarıda çocuklara uygulanacak cezalar da Genel Ceza Yasasından farklı ve onlar yararına önemli 
değişikliklere yer vermektedir. 

Bütün bunlardan başka her yaştaki çocukların yargılamalarının gizli yürütüleceğine ve yargılama sırasında 
çocuğun velisi ya da vasisi, sosyal hizmet alanında işlerini sürdüren resmi ya da gönüllü kuruluşların temsilci
leriyle sosyal hizmet uzmanlarının mahkemenin izni ile hazır bulunabileceklerime ilişkin kural da önemli yeni
likler arasındadır. 
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Komisyonumuz, tasarıda yer alması gerekli olan konulara da değinmeyi yararlı bulmaktadır : Kurulması 
öngörülen mahkemelerin genel görüntüsünün yetişkinlerin yargılandıkları mahkemelerinkinden farklı olmayı
şıdır. Bilindiği gibi ilk kez suç işleyip yargıç önüne çıkarılan çocuk suçlunan mahkeme salonunun son derece 
ciddi görünüşü ve yargıçların resmi giysileri karşısında korku ve heyecana kapılabileceği olasılığı gözönüne 
alınıp yargılama süresince yargıçların suçluya daha yakın bir yerde cüppesiz olarak oturup görev yaptıkları 
değişik görüntüde bir mahkeme salonu biçiminin benimsenmesi daha yararlı olurdu. 

Ayrıca bu mahkemeler nezdinde bir ruh bilimcinin görev yapmasının gerçekleştirilmesi de oldukça ya
rarlı sonuçlar verebilirdi. 

Tasarıda çocuk mahkemelerine yirmi bir yaşına kadar işlenen suçlar verilmelidir. Türkiye'de rüşt yaşı on-
sekiz olmasına karşın toplum yapısının hastalıkları, rüşt yaşına sınır olan yaşlarda gözlemlenen psikolojik 
durumlar ve hümanist ceza hukukunun çağdaş anlayışı karşısında tasarıda yirmibir yaş ölçüsü getirilmelidir. 
TCK'da önceden bulunan yirmibir yaş esasına ülke gerçekleri ışığında yeniden dönülmelidir. 

Bu arada faaliyetleri sona eren Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçların yasa kapsamı 
dışında bırakılması yönündeki yargı da sakıncalı ve tasarıdan çıkarılması gereken bir fazlalıktır. 

Bütün açıklamalar göstermektedir ki çocuk mahkemeleri bulunmayan dünyanın az sayıdaki ülkeleri ara
sında yer alan ülkemizde de konunun üzerine önemle eğilmenin zamanı gelmiştir. 

Komisyonumuz, işbu raporu Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna arz edilmek üzere Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına saygı ile sunar. 

Başkan 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Sözcü 
Ankara 

Uğur Alacakaptan 

Kâtip 
Sayseri 

Sami Turan 
Toplantıda bulunamadı 

Denizli 
Baha Aksi t 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Adile Ayda 

Toplantıda bulunamadı 

Manisa 
M. Fahri Dayı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Aydın 
Metin Taş 

Toplantıda bulunamadı 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Muzaffer Yurdakuler 
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Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 811 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Üzerindeki Denetimin Mahiyet - Şümul 
ve Etkinliği Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 

Komisyonu Raporu. (10/77) 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ ÜZERİNDEKİ DENETİMİN MAHİYET - ŞÜMUL VE ETKİNLİĞİ 
HAKKINDA ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU. (10/77) 

Araştırma Kom'syonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 30 . 6 . 1978 

Esas No. : 10/77 - 6063 - 13699 
Karar No. : 4 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Özgüntş'in Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin 
mahiyet, şümul ve etkinliği hakkında Anayasanın 88 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 - 138 nci 
maddeleri gereğince, kurulan Araştırma Komisyonumuz görevini süresi içinde bitirmiş ve bu hususdaki ra
porunu tanzim etmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu rapor Genel Kurula sunulmak üzere ilişikte takdim olunmuştur. 
Saygılarımla. 

Dr. Er gün Ertem 
Ankara Senatörü 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ ÜZERİNDEKİ DENETİMİN MAHİYETİ, ŞÜMULÜ VE ETKİN

LİĞİ HAKKINDA ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

1. GİRİŞ. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgüneş in Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin ma
hiyeti, şümulü ve etkinliği hakkında bilgi edinmek üzere Senato Araştırması isteyen 29 Kasım 1977 tarihli 
önergesi. Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunun 21 Mart 1978 günkü birleşiminde müzakere edilerek kabul 
edilmiş, 15 üyeden oluşan bir Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 

EK : 1 (Araştırma önergesi) 

28 Mart 1978 günü ilk toplantısını yapan komisyonumuz başkanlık divanını seçmiş, ve konunun önce bir 
alt komisyonda incelenmesine karar vermiştir. 8 üyeden oluşan alt komisyon önce bir araştırma planı ve 
araştırma programı hazırlamış, araştırma planını tüm ilgililere göndererek yazılı görüşlerini almış, ayrıca ge
rekli gördüğü temsilcileri veya yetkilileri dinlemiştir. Bundan sonra konu ile ilgili olarak elde edilebilen tüm 
araştırma ve yayınlar incelenmiş, bunlardan alıntılar yapılmış ve geniş ölçüde faydalanılmıştır. 

EK : 2 (Araştırma planı) 

Alt komisyonca hazırlanan rapor taslağı Komisyonumuzda müzakere edilmiş, kabul edilen şekli ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir. 



_ 2 — 

2. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN TANIMI. HUKUKİ DURUMU VE İSLAH GAYRETLE
Rİ. 

Devletin fonksiyonları üzerindeki anlayış çağımıza dek büyük aşamalar geçirmiştir. Sadece iç ve dış gü
venliği sağlayan, adalet işlerini düzenleyen devlet anlayışı epeyce gerilerde kalmıştır. Çağın devleti yukarıda 
belirtilen görevlerden başka sosyal ve ekonomik hay.tuı düzenlenmesini ve geliştirilmesini etkilemekte, mü
dahalelerde bulunmaktadır. Kamu teşebbüsleri devletin bu fonksiyonu için çok etkili bir araçtır. 

Devletin ekonomik girişimleri Osmanlı İmparator!.ığu zamanında başlamıştır. Özellikle Ordunun ihtiyaçla
rını karşılamayı amaçlayan bu girişimler arasında Beykoz Teçhizatı Askeriye Fabrikasını (1810), Feshane 
ve izmit Çuha Fabrikalarım (1835), Bakırköy Bez Fabrikasını (1845), Yıldız Porselen Fabrikasını (1892), Fe-
vaidi Osmaniye adlı Deniz Yolu İşletmesini (18 13). Kuşçuk Memleket Sandığın! (1863), Menafi Sandıkla
rını (1882), ve nihayet Ziraat Bankasını (1888} sayaUiiriz. 

Cumhuriyetin ilk yallarında devlet girişimleri yam.ıda özel girişimlere de önem verilmiş, bu sektör vergi 
ve gümrük muaflıkları ile geniş ölçüde desteklenmiştir. Ancak bu girişimler kendilerinden bekleneni vere
memişlerdir. Bu durumda Devletin altyapı tesisleri kuması, özel teşebbüsün başarılı olamadığı alanlara el at
ması zorunlu hale gelmiştir. 1925 yılında Sanayi ve Mıadin Bankasının kurulması ile başlayan kamu girişimle
ri büyük bir hızia ilerlemiştir. Bugün enerji, imalat c.ınayii. madencilik, bankacılık, ulaştırma, haberleşme, ti
caret ve benzeri alanlarda yüzlerce kuruluş 600 milya.- liraya yükselen varlığı ile ekonomimize büyük katgı-
larda bulunmaktadır. 

Teşebbüs deyimi, kâr ya da diğer biçimlerde yarar sağlamak amacı ile bedel karşılığında satmak üzere 
ma] veya hizmet üretmek veya fonlar sağlamak için kurulan hukuki ve mali kişiliği sahip devamlı nitelik
teki örgütler olarak tanımlanmaktadır. 

Kamu girişimleri ise, sermayesinin tamamına ya da yarısından fazlasına sahip olarak veya başka yollarla 
Devletin ya da diğer kamu tüzelkişilerinin veya her ikisinin, yönetimine, yönetim kurulları aracılığı ile hâ
kim olduğu girişimler olarak tanımlanabilir. 

Bu arada kamu iktisadi teşebbüsleri ile iktisadi devlet teşekkülleri deyimlerini de açıklamakta fayda vardır. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde (Ödenmiş sermayesinin yarısından faz
lası kamu tüzelkişiliğince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazla
sını sağlamış oldukları diğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan olmamakla beraber, kendilerine bazı ka
mu yetkisi ve görevleri verilmiş olup galip vasıfları bu kamu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarından olmayan özel kanunlara tabi kurumlar ve İller Bankası) olarak tanım
lanmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ise, 440 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde şöyle ifade edilmiştir : (Sermayesi
nin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete - genel ve katma bütçeli idarelere - ve kamu iktisadi 
devlet teşebbüslerine ait olup, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan ve kuru
luş kanunlarında bu kanuna tabi olacakları belirtilen teşekküllerdir.) 

Bu tanımlardan anlaşılacağı gibi, kamu iktisadi teşebbüsleri deyimi daha şümullüdür. Her İktisadi Devlet 
Teşekkülü bir kamu iktisadi teşebbüsü olduğu halde, her kamu iktisadi teşebbüsü bir İktisadi Devlet Teşek
külü değildir. 

Kamu girişimleri, genel ve katma bütçe içinde yönetilen teşebbüsler, 468 sayılı Kanuna tabi teşebbüsler 
ve bu iki statü dışında kalan teşebbüsler olmak üzere başlıca üçe ayrılabilir. 468 sayılı Kanuna tabi teşeb
büsler de, 440 sayılı Kanuna tabi olanlar, 23 sayılı Kanuna tabi olanlar, özel yasaları olanlar, Türk Ticaret 
Kanununa tabi olanlar olmak üzere dört bölümde toplanabilir. 

Görüldüğü gibi, kamu iktisadi teşebbüsleri çok farklı statülere tabidir. Bu farklılıklar uygulamada büyük 
güçlüklerin doğmasına sebep olmaktadır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin kuruluş kanunlarında, genellikle aksine hüküm bulunmadığı hallerde özel hu
kuk hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu sebeple teşebbüsler üçüncü şahıslara karşı bir özel hukuk 
tüzelkişisi olarak çalışmaktadır. Kamu iktisadi teşebbüserinde, teşebbüsün sahibi kamu kişisi olduğundan, 
bu kişilerle teşebbüs arasındaki ilişkiler kamu hukuku ilkelerine göre düzenlenmektedir. Teşebbüsün organ
larında çalışanların seçim ya da atanması, teşebbüsün kamu organlarına karşı yükümlülükleri, TBMM'nin, 
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Hükümetin ve ilgili bakanların teşebbüsler üzerindeki yetkileri kamu hukuku alanına girmektedir. Kamu 
iktisadi teşebbüslerinin (KİT) iç çalışmaları bir yasayla düzenlendiği takdirde bu alanlar da kamu hukuku 
kapsamına girer. Ancak yetkili organların üçüncü kişilerle olan ilişkileri özel hukuk alanına dahildir. Teşeb
büslerin hizmetlileri ile ilişkileri uygulanan personel rejimine bağlıdır. Personel rejimi kanunla düzenlendiği 
takdirde kamu hukukuna, genel hizmet yasalarına tabi tutulduğu takdirde özel hukuk alanına girer. Genel uy
gulama işçilerin genel rejime tabi olması biçimindedir. 

Anayasamızın 126 ncı maddesi kamu iktisadi teşebbüslerini kamu tüzelkişisi olarak kabul etmiştir. Bu hü
küm teşebbüslerin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin özel hukuk alanında yürütülmesini engellemez. Nite
kim 440 sayılı Kanunda ve teşebbüslerin kuruluş kanunlarında bu husus açıkça belirtilmiştir. 

Kamu teşebbüslerinin sayısının gittikçe artması ve ekonomimizdeki yerlerinin büyük bir önem kazan
ması, bunların yönetim ve denetimlerinde benzer esas1 arın uygulanmasını, aralarında koordinasyon sağlan-. 
masını zorunlu kılmış, bu zorunluluğu karşılamak üzere 4 Temmuz 1938'de 3460 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 
Kanun, teşebbüslere tüzelkişilik ve kanunlar çerçevelinde idari ve mali özerklik tanımıştır. Teşebbüsler ça
lışma alanlarına göre ayrı ayrı bakanlıklara bağlanmışiır. Bir ara tüm teşebbüsler işletmeler Bakanlığı adıyla 
kurulan bir bakanlığa bağlanmışsa da, bu uygulama kısa bir süre sonra terk edilmiştir. Eski uygulama biçi
mine dönülmüştür. Bakanlıklara teşebbüsler üzerinde geniş kontrol, gözetim ve denetim yetkisi verilmiştir. 
Bu dönemde bakanlıkların teşebbüslere müdahaleleri genellikle kanunda belirtilen sınırları aşmıştır. 

3460 sayılı Kanun KİT'lerin denetimi için Başbakanlığa bağlı (Umumi Murakabe Heyeti) ni kurmuştur. 
Bu heyetçe hazırlanan raporlar (Umumi Heyet) adıyla kurulan bir kurula sunulmakta ve burada nihai karara 
bağlanmakta idi. 

Ekonomimize büyük bir yeri olan KİT'ler, 3460 sayılı Kanunun getirdiği esaslarla gereği gibi yönetilip 
denetlenememiştir. 

20 Temmuz 1960'da çıkarılan 23 sayılı Kanunla 3460 sayılı Kanunun bazı hükümleri değiştirilmiş, yö
netim kurulları kaldırılarak görevleri müdürler kuruluna devredilmiş, Umumi Murakabe Heyeti, Yüksek De
netleme Kurulu adıyla TBMM Başkanlığına bağlanmış, Umumi Heyet kaldırılmıştır. 

KİT'leri ıslah çalışmaları 23 sayılı Kanundan sonra da devam etmiş, teşebbüslerin her bakımdan incelen
mesini, alınması gerekli tedbirlerin saptanmasını sağlamak üzere 6 Aralık 1960'da 154 sayılı Kanun çıkarıl
mıştır. Bu kanunun sağladığı imkânlarla yerli ve yabancı uzmanlar tarafından (Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
Ait Genel Rapor) ve (Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Özel Raporlar) adlı raporlar hazırlanmış, alınması 
gerekli tedbirler açıklanmıştır. 

Bu raporlardan da faydalanılarak 21 Mart 1964'te 440 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun 3460 sa
yılı Kanunda yer alan ilkeleri korumakla birlikte, kapsam genişletilmiş, sermayesinin yarısından fazlası tek 
başına veya birlikte Devlete ya da KİT'lere ait olan teşebbüsler de kanun kapsamına alınmıştır. Kanun, kap
sam genişletmekle kalmamış, iştiraklerin yönetimini düzenlemiş, teşebbüslerin plan hedeflerine uyacak bir 
biçimde yönetim ve gözetimi ile ilgili yeni esaslar getirmiştir. 

Anayasamızın 127 nci maddesi, KİT'lerin TBMM'nce denetlenmesinin kanunla düzenleneceğini hükme 
bağladığından bu emri yerine getirmek üzere 22 Mayıs 1964'te 468 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla 
Yüksek Denetleme Kurulu yeniden Başbakanlığa bağlanmış, yasama organının KİT'ler üzerindeki denetimi 
düzenlenmiştir. 

KİT'lerin yönetiminde ve denetiminde büyük ümitler bağlanan 440 ve 468 sayılı kanunlar da, teşebbüslere 
ait kuruluş kanunlarının çıkarılmaması, teknik denetimde büyük bir yeri olan Yüksek Denetleme Kurulunun 
etkin bir denetim yapmasına imkân verecek bir kuruluş kanununa kavuşturulamaması, KİT'ler üzerindeki aşın 
siyasi müdahaleler, bu kuruluşlara sosyal ve ekonomik sıkıntıların yükünü çekecek kuruluşlar olarak bakıl
ması sebebiyle 'beklenilenleri verememiş, ıslahat için yeni araştırmalar ve incelemeler sürdürülmüştür. 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi ile kurulan (İktisadi Devlet Teşebbüslerini Yeniden Düzenleme 
Komisyonu) tarafından, Hükümet ve teşebbüslerle gereği gibi işbirliği yapılmadan hazırlanan raporlar bugü
ne kadar uygulanmamıştır. Bu komisyon çalışmalarını dört yıl kadar sürdürdükten sonra lağvedilmiş, reform 
çalışmalarının sürekli bir iş olduğu gerekçesi ile komisyonun görevleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) nda 
kurulan bir birime devredilmiştir. Bu birim de yeteri kadar etkili olmayan çalışmalarını sürdürmektedir. 
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2 Mayıs 1971 gün ve 7/2361 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KİT'lerle ilgili reformları gerçekleştirmek, 
bunların modern işletmecilik esaslarına göre siyasi baskılardan uzak bir biçimde kârlılık ve verimlilik ilkele
rine göre çalışmalarına imkân verecek: etkin bir ekonomik ve mali denetim altına alınmalarını sağlayacak bir 
sistem geliştirmek üzere Başbakanlığa bağlı yedi kişilik bir KİT'ler Reform Komisyonu kurulmuştur. Komis
yon. kısa süren çalışmaları sonunda, kamu teşebbüslerinde yeniden örgütlenme çalışmalarını, yönetimde kom-
puter ve sistem analizi yönteminin uygulanması için gerekli çalışmaları başlatmış, kamu teşebbüsleri için 
personel rejimi taslağı hazırlamış, tek düzen muhasebe sisteminin yürürlüğe konulmasını sağlamış, KİT'ler 
için tek holding sistemini önermiştir. Ancak 1 nci Erim Hükümetinin istifasından sonra çalışmalar sürdü-
rülememiştir. 

Bundan sonra KİT'ler için yeni sistem arama çalışmaları DPT içinde sürdürülmüş, 1 Aralık 1972 
günlü Resmi Gazetede (KİT'ler Reform Stratejisi) adı ile bir belge yayınlanmıştır. Bu belgedeki ilkeler esas 
alınarak 440 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmasını öngören tasan TBMM'ne sunulmuştur. Bu tasan 
da 1974 seçimleri sebebiyle kanunlaşamamıştır. 

468 sayılı Kanunun getirdiği denetim usulü, denetimden beklenen sonuçların çok geç alınması ve mec
lislerde zaman israfına sebep olması dolayısıyle 15 Ağustos 1977*de çıkarılan 2102 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş, TBMM Dilekçe Karma Komisyonunda uygulanan usul benimsenmiştir. İlerde açıklanacağı gibi 
KİT'ler etkili bir denetime bu kanunla da kavuştur alamamıştır. 

3. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DENETİMİ. 

a) Tarihçe. 

Yukarıda belirtildiği gibi, yurdumuzda KİT'lerin merkezi bir kuruluş aracılığı ile denetimi 1938'de 
çıkarılan 3460 sayılı Kanunla başlamıştır. Bu kanuna göre sermayesinin tamamı Devlete ait teşebbüslerin 
teknik denetimi için Başbakanlığa bağlı bir uzmanlar kurulu niteliğindeki (Umumi Murakabe Heyeti) ku
rulmuştur. Bu heyet teşebbüslerin hesap ve işlemlerini ekonomik, mali ve teknik yönden incelemek ve 
hazırlayacağı raporları (Umumi Heyet) e sunmakla görevlendirilmiştir, 

Başbakan ya da görevlendireceği bir bakanın başkanlığında toplanan Umumi Heyet bazı bakanlardan, 
yasama organı temsilcilerinden ve yüksek seviyedeki bazı memurlardan oluşuyordu. Umumi Heyet teşeb
büsleri son merci olarak denetliyor, yönetim kurullarmt aklama yetkisini taşıyordu. Anonim şirketlerin 
genel kurullarına benzetilerek kurulan bu heyet, kuruluşundaki insicamsızlık, heyete katılan kişilerin ano
nim şirketlerin genel kurullarına katılan kişilerin şartlarını taşımaması sebebiyle başarılı olamamıştır. Hü
kümetlerin KİT'lerle ilgili politikasını etkileyememiştir. 

23 Temmuz 1960'da çıkarılan 23 sayılı Kanun, Umumi Murakabe Heyetini, Yüksek Denetleme Kurulu 
adıyla TBMM Başkanlığına bağlamıştır. Böylece bu kurul hükümetlerin siyasi ve idari baskılarından kur
tarılmak, görevlerini serbestçe yapmasına imkân vermek istenilmiştir. Bu arada 3460 sayılı Kanunun şü
mulüne girmeyen bazı kuruluşlar da Yüksek Denetleme Kurulunun denetim alanına alınmıştır. 

Kurucu Mecliste Yüksek Denetleme Kurulunun tıpkı Sayıştay gibi bir Anayasa kuruluşu haline geti
rilmesi ve TBMM'ne bağlanması için gayretler sarf edilmişse de. bunun henüz erken olduğu iddia edilerek 
bu çabalar önlenmiştir. 

21 Mart 1964'te çıkarılan 440 sayılı Kanun 3460 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmakla birlikte, Yüksek 
Denetleme Kurulu ile ilgili kanun çıkarılıncaya kadar 3460 ve 23 sayılı kanunların Kurulla ilgili hükümleri
nin uygulanacağı hükmünü getirmiştir. 

Anayasamızın 127 nci maddesi KİT'lerin TBMM'nce denetlenmesinin kanunla düzenleneceğini hükme 
bağladığından bu gereği yerine getirmek üzere 22 Mayıs 1964'te 468 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Yüksek 
Denetleme Kurulu bu kanunla yeniden Başbakanlığa bağlanmıştır. Kanunun 1 nci maddesine göre Cum
huriyet Senatosundan seçilen 15 üye ile Millet Meclisinden seçilen 35 milletvekilinden oluşan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu kurulmuştur. Yasanın 3 ncü maddesine 
göre, Karma Komisyon, Yüksek Denetleme Kurulu raporları ile Başbakanlığın sevk edeceği diğer raporları 
inceler ve hazırlayacağı raporları TBMM Başkanlığına sunar. Karma Komisyonun bütün KİT'leri içine alan 
raporları önce Cumhuriyet Senatosunda sonra Millet Meclisinde görüşülür ve sonuçlandırılır. 
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468 sayılı Kanunun Meclislerde müzakeresi sırasında Yüksek Denetleme Kurulunun TBMM'ne mi yoksa 
Başbakanlığa mı bağlanması gerektiği hususu yeniden tartışılmış, bu konuda Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisi arasında görüş ayrılığı çıkmış, neticede Kurul Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Kamu teşebbüslerinde Türk Ticaret Kanunu gereğince genel kurulları olanlar hakkında da aynı biçimde ra
por hazırlanmakta, ancak bunların yönetim kurulların':! aklanması söz konusu olmayıp sadece genel görüş
meye sunulmaktadır. Bu gibi teşebbüslerde Türk Tica. et Kanununa göre murakıplar, ya da özel kuruluş ka
nunlarına göre denetçiler tarafından yapılan denetim formaliteden ibarettir. Bu durum önemli bir boşluktur 
ve kamu denetimi ilkelerine aykırıdır. 

468 sayılı Kanunun getirdiği usul çok zaman aldığından 15 Ağustos 1977'de çıkarılan 2102 sayılı Kanun bu 
usulü kaldırmış, yerine TBMM Dilekçe Karma Korniş;, onunda uygulanan usulü benimsemiştiı" Buna göre Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunca hazırlanan raporlar TBMM'nin tüm üyelerine dağıtılmakta, 
dağıtım tarihinden itibaren 30 gün içinde siyasi parti gruplarından, TBMM'nin en az 10 üyesinden, veya Hü
kümetten bir itiraz vaki olmazsa raporun kesinleştiği kabul edilmektedir. İtiraz vaki olursa 468 sayılı Kanun
daki usule göre işlem yapılmak üzere Meclislerin genel kurullarına sevk edilmektedir. 

b) Bazı yabancı memleketlerde KİT'lerle ilgili de netim biçimleri (*) : 

Kapitalist, sosyalist ve karma ekonomi uygulayan bütün ülkelerde kamu teşebbüsleri vardır. Her ülke ken
di hukuk düzenine ve mevcut şartlara göre denetim bhimi oluşturmuştur. Bunlardan bazılarına burada çok 
kısa da olsa değinmekte fayda vardır : 

ABD : ABD'de kamu teşebbüsleri, ticari esaslara jjöre düzenlenen işletme bütçeleri ve muhasebe rapor
ları üzerinden Sayıştay (Genel Muhasebe Bürosu) tara' ından denetlenir. 

SSCB : SSCB'nde büyük bir önem taşıyan KİT'ler Devletin ve partinin organlarınca sıkı bir denetime tabi 
tutulmaktadır. 

İngiltere : Denetim serbest hesap uzmanlarınca yapılmaktadır. Hazırlanan raporlardan yasama ve yürüt
me organlarınca yapılan denetimlerde faydalanılmaktadır. 

Fransa : Fransa'da KİT'lerin denetimi Sayıştay'ın bir bölümü olan Kamu Teşebbüsleri Denetleme Kuru
lunca yapılmaktadır. Hazırlanan raporlardan yasama organı ve hükümet tarafından yapılan denetimlerde fay
dalanılıyor. Kurul hükümete ayrıca gizli bir rapor vermektedir. Denetim tipi iktisadi denetlemedir. 

İtalya : Kamu teşebbüsleri anayasa gereği olarak Sayıştay'ın denetimine tabidir. 

Danimarka : Parlamento adına Sayıştay'ca yapılmaktadır. 
Yugoslavya : Kamu teşebbüsleri merkez bankası ve Halk Komitesi temsilcilerinden oluşan bir teknik komi

te tarafından incelenmekte ve denetlenmektedir. 
Bulgaristan : Teşebbüsler birliklerde toplanmakta ve denetim bu birliklerce yapılmaktadır. 
Federal Almanya : Genel olarak denetim serbest he:ap uzmanlarınca yapılmaktadır. İlgili bakan bu şekilde 

hazırlanan raporları kendi görüşü ile birlikte Sayıştay'a sunmaktadır. 
Belçika : Teşebbüslerin hesapları Maliye Bakanlığı ya da özel kanunlardaki organların denetimi altında

dır. Sayıştay gerekli gördüğü takdirde teşebbüslerin büdin hesap ve işlemlerini inceleyebilmektedir. Sayıştay 
raporları parlamentoya sunulmaktadır. 

Hollanda : Teşebbüslerin hesap ve işlemleri, mali faaliyetleri Sayıştay tarafından denetlenmekte, Sayıştay 
raporları parlamentoya sunulmaktadır. 

İsveç : Teşebbüsler parlamento adına denetmenleree denetlenmekte ve raporlar doğrudan parlamentoya 
sunulmaktadır. - v _ _ __ __ 

Kanada : Yıllık hesaplar serbest hesap uzmanlarınca incelenmektedir. Buna ek olarak teşebbüsler genel de
netmen ve Sayıştay tarafından da denetlenmektedir. 

Avustralya : Kamu teşebbüsleri Sayıştay'ın denetimine tabidir. Hazırlanan raporlar Parlamentoya veril
mektedir. 

(*) Bazı ülkelerde kamu teşebbüsleri ve denetim biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi için, Bakınız : Sadık Bak-
lacıoğlu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri - Genel Esaslar, çeşitli ülkelerde, Türkiye'de - Ankara, 1976. 
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Polonya : Yasama organına bağlı Yüksek Denetleme Kurulu bütün devlet birimlerini denetlemektedir. 
c) Halen yürürlükte bulunan yasalara göre KİT'ler üzerindeki çeşitli denetim biçimleri ; 

1. İç Denetim : 

KİT'lerin hesap ve işlemlerini incelemek üzere çeşitli isimler altında kontrol organları varsa da bunların 
hiçbirinin iktisadi denetleme yapacak gücü ve yetkisi yoktur. 

2. İlgili Bakanlık : 

440 sayılı Kanun teşebbüsleri, çalışma alanlarına göre bakanlıklarla ilgilendirmiştir. Bakanlıkları gerekli hal
lerde hesap ve işlemleri teftişle yetkili kılmıştır. Bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri olmakla birlikte ikti
sadi denetleme yapabilecek organları yoktur. İlgili bakanlıkların denetimle yakından ilgili bir diğer yetkisi 
de yönetim kurulu üyelerinden bir ile genel müdür ve yardımcılarım önerme yetkisidir. Bu yetki alanına 
bunların değiştirilmesi de girmektedir. Bu yetkilerin denetim üzerindeki etkileri açıktır. 

Sanayi Bakanlığının 22 Mayıs 1957 gün ve 6973 sayılı Teşkilat* Kanunu bu Bakanlığa kendisine bağlı KİT' 
leri teftiş ve murakabe yetkisi vermektedir. Diğer bakanlıkların kuruluş yasalarında da benzer hükümler vardır. 
İktisadi denetleme için yetiştirilmemiş bulunan bakanlık müfettişlerince yapılan teftişler iktisadi denetleme
den çok farklı olduğu gibi, genellikle kamu teşebbüslerinin şartları ile de bağdaşmamaktadır. 

3. Maliye Bakanlığı : 
Devlet Hazinesinin temsilcisi olarak Maliye Bakanlığına KİT'ler üzerinde önemli yetkiler tanınmıştır. Bun

lardan en önemlisi 440 sayılı Kanunun 15 nci maddesine göre yıllık genel yatırım ve finansman konusunda 
tanınan yetkilerdir. Bundan başka Maliye Bakanlığı Teftiş Heyetine 25 Mayıs 1936 gün ve 2996 sayılı Ka
nunla verilen çok geniş teftiş yetkisi alanına KİT'ler de girmektedir. Uygulamada pek kullanılmayan bu yetki 
yanında yönetim kurulu üyelerinden birini inha etme yetkisi de vardır. Bu geniş yetkiler, denetim bakımından 
teftiş ölçülerini aşamamaktadır. Esasen Maliye Bakanlığının iktisadi denetleme yapabilecek bir organı da 
yoktur. 

4. Devlet Planlama Teşkilatı ; 

Kamu sektörü için uygulanması zorunlu olan planın yapıcısı DPT'nin KİT'ler üzerindeki denetim yetkisinin 
ağırlık merkezi yatırım alanındadır. Teşebbüslerin yatırımları ile ilgili nihai karar DPT'nin önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca alınmaktadır. Yatırımların gerçekleşmesi de DPT tarafından izlenmektedir. Bu izleme de 
dolaylı bir denetimdir. 

5. Bakanlar Kurulu : 

440 sayılı Kanuna göre KİT'lerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları Bakanlar Kuru
lunca atanmaktadır. Ayrıca Bakanlar Kurulu çıkardığı çeşitli kararnamelerle KİT'lerin çalışmalarını geniş öl
çüde etkilemektedir. Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlığa bağlı oluşu, kurulun raporlarının Başbakanlık 
kanalıyla TBMM'ne intikal ettirilmesi denetimi geniş ölçüde etkileyen bir faktördün 

6. Devlet Yatırım Bankası : 

KİT'lerin durumlarının incelenerek tartışılması ve teşebbüslerin oluşturacağı fonun ve fon açığının sap
tanması için Maliye Bakanlığınca tertiplenen toplantılara, ilgili teşebbüs temsilcileri ile birlikte Devlet Yatı
rım Bankası da katılmaktadır, ve bu yoldan denetim yetkisi kullanmaktadır, 

7. Yargı Organı Denetimi : 

KİT'lerin kamu hukuku alanına giren faaliyetleri idari, özel hukuk alanına giren faaliyetleri adli yargı 
kapsamına girmektedir. Yargı denetimi genel esaslara tabi olduğundan üzerinde ayrıca durulmamıştır. 

8. Yasama Organı Denetimi : 

KİT'ler hiç kuşkusuz yürütmenin bir kısmıdır. Bu bakımdan Anayasanın 88 nci maddesinde yer alan de
netim biçimlerine tabidir. Yürütmenin bir kısmı olması bakımından KİT'lerin denetimi aynı zamanda Hükü-

C. Senatosu (S. Sayısı : 811) 



— 7 — 

metin de denetimi demektir. Ayrıca KİT'lerin faaliyetlerinde çok etkili bir yeri olan karar ve yönetim organ
larının atanma yetkisi de Hükümete aittir. Bu yetki dolayısıyla da Yürütme Organının Yasama Organına karşı 
sorumlulukları vardır. Anayasamız KİT'lerin denetiminde 88 nci maddede yer alan genel denetim biçimleri ile 
iktifa etmemiş, 127 nci maddesinde KİT'lerin TBMM'nce denetiminin kanunla düzenleneceğini hükme bağ
lamıştır. Böylece bu denetimin özellikleri olan bir denetim olmasını öngörmüştür. Bu maksatla 468 ve 2102 
sayılı kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlara göre KİT'ler TBMM adına Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunca, Yüksek Denetleme Kurulu raporları üzerinde yapılmaktadır. 

Karma Komisyonun tüm üyeleri siyasi kişilerdir. Bir işletmenin denetimi için yeterli bilgi, meleke ve 
tecrübeye sahip bulunmaları zorunlu değildir. Ayrıca komisyon üyeleri her yıl yeniden seçilmektedirler. 
Böylece komisyonda teknik denetim bakımından tutum istikrarı temini güçleşmektedir. 

Yukarıda sayılan sebeplerle Karma Komisyondan teknik bir denetim beklenemez. Bu durumda Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılan denetimin mahiyeti, şümulü ve etkinliği büyük bir önem kazan
maktadır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca KİT'lerh ilgili denetimde aşağıdaki sorunlarla karşılaşılmakta
dır : 

a) Kim Denetlenmektedir? 

Yukarıda belirtildiği gibi, KİT'ler yürütmenin bir kısmıdır. Ayrıca bir 'işletmenin (Karar organı), (Yöne
tim organı) ve (Denetim organı) diye isimlendirebileceğimiz üç temel unsurundan ilk ikisi ile ilgili kişilerin 
atanmasında Hükümetin geniş yetkileri vardır. Bu yetki dolayısıyla da Hükümet TBMM'ne karşı sorumlu
dur. Şu duruma göre KİT'ler denetlenirken aynı zamanda Hükümet de denetlenmektedir. Öbür taraftan, Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hükümete bağlıdır. Bu kurula dahil tüm kişilerin tayin, terfi ve görev
den alınmaları Hükümetçe yapılmaktadır. Hükümetin emrinde bulunan bir kurulun Hükümetle yakından il
gili bir denetimi objektif bir biçimde yapabileceği düşünülemez. Öbür taraftan, bu kurulun Hükümetçe arzu 
edilmeyen sonuçlar doğurabilecek bir rapor hazırlaması da çok zordur. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlığa bağlı oluşu, raporlarını TBMM'ne Başbakanlık kanalı ile in
tikal ettirmesi, objektif denetim için büyük bir handikaptır. 

b) Denetleme Kimin Adına Yapılmaktadır? 

Yüksek Denetleme Kurulu Başbakanlığa bağlı olduğu halde, denetimi Başbakanlık adına mı yoksa TBMM 
adına mı yaptığı belli değildir. Bu kurul Başbakanlığın bir (Staf Kurul) u ise, denetimin yasama organı adı
na yapıldığı iddia edilemez. Denetim yasama organı adına yapılıyorsa kurulun Başbakanlığa bağlı olması
nın anlamı nedir? 

Hükümetin emrinde bulunan bir kurulla yürütmenin bir kısmı olan KİT'lerin, KİT'lerdeki işlemler do
layısıyla Hükümetin, objektif bir biçimde denetlenmesi mümkün değildir. 

c) Denetimin Mahiyeti ve Şümulü Nedir? 

Bir işletmenin denetimi elbette sadece işlemlerin ve harcamaların mevzuata uygun olup olmadığını arayan, 
mali ve cezai sorumluları tespit eden bir faaliyet değildir. Söz konusu olan denetim. 

aa) İşletmelerin en az rasyonellik, verimlilik ve kârlılık açılarından sürekli olarak incelenmesini, 
ab) Bunları etkileyen unsurların tespitini, 
aç) Sonuçların değerlendirilmesini, 
ad) Olumlu etkenlerin geliştirilmesi, olumsuzların asgariye indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin 

ortaya konulmasını, 
İhtiva eder. 
Bu anlamda bir denetim, 
ba) İşletmelerin verimini ölçer, 
bb) Çalışanları daha iyiye doğru teşvik eder, 
be) Yönetimde ve işletme usullerindeki boşlukları ortaya çıkarır. 
bd) Üretimde üstün standartlar sağlar. 
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Kanunlarımız KİT'lerin çağdaş işletmecilik ilkelerine göre çalışıp çalışmadıklarının sürekli olarak denetlenme
sini, maliyet hesaplarının emsal kurumdakilerle kıyaslanmasını, sonuçların analitik bir değerlendirmeye tabi 
tutulmasını öngörmüştür. Bu kanunların ve edinilen tecrübelerin ışığı altında hazırlanmış bulunan Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu denetleme kılavuzu, yapılması istenilen denetimi, teftiş, kontrol, revizyon, ve 
gözetim gibi isimler altında yapılan dar anlamlı denetim biçimlerinden ayırmış, yapılması gereken denetimi 
iktisadi denetim olarak adlandırmış, iktisadi denetimi mahiyet ve şümul bakımından şöyle tespit etmiştir : 

(Denetlemenin geniş kapsamlı bir türü olan iktisadi denetleme ise, kuruluşların modern işletmecilik ilkele
rine göre, rasyonellik, verimlilik ve kârlılık yönlerinden sürekli olarak incelenmesini, kuruluşların belirlenen 
hedeflere ulaşabilmeleri için alınması gerekli tedbirleri göstermeyi amaçlar.) 

Kılavuz, iktisadi denetleme için ilkeler de tespit etmiştir. Bu ilkelerden birkaçmı buraya almakta fay
dalar vardır : 

— Raporlar yalnızca görülenleri kâğıt üzerine döküp yansıtmakla kalmayıp olan bitenlerin nedenlerini 
de arayıp açığa vuracak ve bu arada, elde edilen sonuçlan doğuran çeşitli etkenler arasındaki karşılıklı ilişki 
ve tepkileri dile getirecektir. 

— Yalnızca işlem ve harcamaların mevzuata uygunluğu, belgeler ve kayıtlar arasındaki aykırılıklar, mali 
ve cezai sorumlulukların tespiti gibi nispeten dar sayılabilecek sınırlar içine sığması imkânsız bulunan ikti
sadi denetlemenin, kusur ve kusurluyu arayıp bulucu olmaktan ziyade, doğru yön verici, ışık tutucu vasfı 
ağır basar. 

— Rapor, anaçizgileri ile söz konusu kuruluşun (a) ne olduğu, (b) nasıl çalıştığı, (c) ne sonuçlar elde 
ettiği, (d) niçin o sonuçları aldığı, (e) daha iyi sonuçlara ulaşılması için neler yapılabileceği, sorularını cevap
landıracak hacımda düzenlenmelidir. 

— Raporlar yıllar yılı kalıplaşmış metinler halinde tekrar edilmekte olduğu izlenimini bırakmayacak 
biçimde istenmelidir. 

KİT'lerin, muhteva ve şümulü yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak denetlendiğini iddia etmek çok 
zordur. Gerçek şudur ki, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca işletmelerin genellikle sadece durumları 
tespit edilmekte, mali ve idari işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı araştırılmakta, analitik değerlen
dirmeye, ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tutumun işletmeleri dinamizmden uzaklaştıracağı, özellikle yönetici
lerde mevzuata uymakla yetinme alışkanlığı yaratacağı kuşkusuzdur. 

Teşebbüsler özellikle karar organlar», yöne'im, personel idaresi, iç denetim, ve donatım bakımından çağa 
uygun metotlarla denetlenmelidir. 

İktisadi denetlemenin vazgeçilemez üç unsuru vardır : 
(ca) Bilgi toplamak. 
(cb) Analitik değerlendirme yapmak. 
(cc) Somut öneriler getirmek. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında bilgi toplama işi gerçekten dirayetle yapılmaktadır. 

Ancak diğer iki unsur için aynı hükme varmak çok zordur. Raporların verildiği mercilerin değerlendirme 
yapması mümkün değildir. Bu bakımdan toplanan bilgiler mutlaka analitik bir değerlendirmeye tabi tutul
malı, doğru yön verici, ışık tutucu somut öneriler getirilmelidir. 

(d) Raporların etkinliği. 
İktisadi denetleme raporlarının gerektiği kadar etkili olabilmesi için her şeyden önce yukarıda belirtilen 

esaslara uygun olarak hazırlanması gerekir. Raporlara etkinlik kazandıran temel unsur, yapılan değerlendir
melerin ve getirilen önerilerin gerçeklere uygunluğudur. Gerçeklere inmeyen, somut öneriler getirmeyen rapor
lara yatırım gücü ile etkinlik kazandırmak mümkün değildir. 

İktisadi denetlemenin hedefleri ve metotları üzerinde denetleyenlerle denetlenenler arasında anlayış birli
ğinin sağlanması etkinliği artırır. Denetim yapan çeşitli kurul ya da kişiler arasında koordinasyon sağla
narak, denetimin mahiyet ve şümulü, hedefleri ve metotları üzerinde anlayış birliğinin temin edilmesi, dene
timde tekerrürlerin önlenmesi de etkinlik bakımından önemlidir. Denetim sonunda ortaya konulan öneri ile 
her şeyden önce uygulanabilir olmalıdır. Bu bakımdan her yıl bir önceki yıllarda ortaya konulmuş bulunan 
önerilerin uygulanma biçimi ve uygulanma imkânları da değerlendirilmelidir. 
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Denetlenenler, denetimi, uyulması zorunlu bürokratik bir merasim olarak değil kuruluşları daha iyiye 
götürecek bir araç olarak kabullenmeye başladıkları ve denetime içtenlikle (katıldıkları zaman denetimin etkin
liği geniş ölçüde artar. Bu ortamı oluşturma görevi denetim yapanlara düşer. 

Denetimin etkinliği konusunda dikkate alınması gereken bir husus da aklamanın yaptırım gücüdür. 468 
sayılı Kanunda aklanmamanın herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Bunu dikkate alan kanun koyucu, 2102 
sayılı Kanunla bir yaptırım gücü getirmeye çalışmış, Kanunun 3 ncü maddesinde şu hüküm yer almıştır : 

(KİT personeline 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ile geçici 7 nci maddesinde öngörülen hakların ve
rilebilmesi için TBMM'since bu teşebbüslerin bilançolar ile netice hesaplarının tasvip edilmiş, genel görüşmeye 
tabi olanların görüşmelerinin tamamlanmış olması gerekir). 

işçilere şümulü olmayan, işletmede çalışanlar arasında sadece personele uygulanan bu toplu mali cezanın 
haklılığı kadar etkinliği ve işlerliği de kuşkuludur. 

Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı gibi KlT 1er çeşitli makam, kurul ve kişilerce denetlendiği halde, ikti
sadi denetimin varlığından söz etmek çok güçtür. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda teşebbüslerin durumları genel düzeyde tartışılmakta ve etkili bir denetim 
yapılamamaktadır. 

Etkili bir denetim için herşeyden önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun her bakımdan yeniden 
düzenlenmeli, mahiyeti ve şümulü yukarıda ayrıntıları ile açıklanan iktisadi denetlemeyi yapabilecek bir duru
ma getirilmeli, imkânlara kavuşturulmalıdır. 

4. SONUÇLAR. 
Komisyonumuz ekonomimizde çok önemli bir yeri olan KlT lerle ilgili sorunların karar organları, yürüt

me organları, denetim, personel idaresi, donatım, planlama araştırma ve geliştirme olmak üzere altı başlık al
tında toplanabileceği kanısına varmış, bu sorunların bir bütün halinde incelenmesinde faydalar görmüştür. 
Bununla birlikte görevimizin denetimle sınırlı olması, ve diğer sorunlar üzerinde sağlıklı bir bilgi edinmenin 
yeterli bir denetleme ile mümkün olacağı dikkate alınarak incelemeler özellikle denetim üzerinde yoğunlaştı
rılmış ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır : 

a) KİT'ler çeşitli zamanlarda çıkarılan kanunlarla çok farklı statülere tabi tutulmuştur. Bu durum uygu
lamada zorluklar yaratmaktadır. Bu sebeple KİT'lerle ilgili tüm mevzuat gözden geçirilmeli, bunların yöne
tim ve denetiminde benzer esasların uygulanmasını, aralarında uyum sağlanmasını temin edecek, hukuki sta
tülerini açıklığa kavuşturacak yeni bir kanun vakit geçirmeden çıkarılmalıdır. 

b) KİT'lerde denetim çeşitli kuruluşlar ve kişiler tarafından değişik biçim ve düzeyde yapılmaktadır. 
Bunlar genellikle kontrol, teftiş, gözetim, tahkikat gibi dar anlamlı denetim biçimleridir. Bazan bu konuda 
çok ileri gidildiği, denetimin kuruluşları dinamizimden uzaklaştıracak bir düzeye ulaştığı görülmektedir. Koor
dinasyon yokluğu sebebiyle gereksiz tekrarlamalara da rastlanmaktadır. 

KİT'lerin Devlet adına denetimi tek bir organ tarafından iç denetimle tekrarlamalar yaratmayacak bir bi
çimde yapılmalıdır. 

c) Bir işletmenin denetimi elbette sadece işlemlerin ve harcamaların mevzuata uygun olup olmadığını 
arayan, mali ya da cezai sorumluları saptayan bir faaliyet değildir. Söz konusu olan denetim, 

1. İşletmelerin en az rasyonellik, verimlilik ve kârlılık bakımlarından sürekli olarak incelenmesini, 
2. Bunları etkileyen unsurların tespitini, 
3. Sonuçların analitik bir değerlendirmeye tabi tutulmasını, 
4. Olumlu etkenlerin geliştirilmesi, olumsuzların asgariye indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin or

taya konulmasını, 
ihtiva eder. 
KİT'lerin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak denetlendiğini iddia etmek çok zordur. Gerçek şudur 

ki, KİT'leri teknik bakımdan en üst düzeyde denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca genel
likle, teşebbüslerin sadece durumları tespit edilmeacte, mali ve idari işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı 
araştırılmakta, analitik değerlendirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tutumun yöneticilerde mevzuata uymak
la yetinme alışkanlığı yaratacağı, işletmeleri dinamizmden uzaklaştıracağı kuşkusuzdur. 
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Bu sebeple, Yüksek Denetleme Kurulunun denetim ve rapor hazırlama usulleri gözden geçirilmelidir. Bu 
kurul her bakımdan yeniden düzenlenmeli, mahiyet ve şümulü yukarıda açıklanan iktisadi denetlemeyi yapa
bilecek bir duruma getirilmeli, imkânlara kavuşturulmalıdır, 

d) KİT'ler yürütmenin bir kısmıdır. Ayrıca bunların yönetim kurullarının, genel müdür ve yardımcıla
rının atanmaları ve görevden alınmaları Hükümetçe yapılmaktadır. Yürütme Organı bu yetkileri dolayısıyla 
da Yasama organına karşı siyasi bakımdan sorumludur. Şu halde KİT'ler denetlenirken aynı zamanda Hükü
met de denetlenmektedir. 

' Öbür taraftan, KİT'lerin teknik denetimi ile görevli bulunan Yüksek Denetleme Kurulu yürütmenin için
de yer almıştır. 1938'de kurulan ve bugüne kadar bir kuruluş kanununa kavuşturulamayan bu kurula dahil 
tüm kişilerin tayin terfi ve görevden alınma işlemleri Hükümetçe yapılmaktadır. Hükümetin emrinde bulunan 
bir kurulun Hükümetle çok yakından ilgili bir denetimi objektif bir biçimde yapabileceği düşünülemez. 

Sayılan nedenlerle, Yüksek Denetleme Kurulunun kuruluş kanunu biran önce çıkarılmalı, siyasi ve idari 
baskılardan uzak olarak, objektif ölçülere göre denetim yapabilmesi için Sayıştayın statüsüne benzer bir sta
tüye kavuşturularak Y'asama Organına bağlanmalıdır. 

Ayrıca bu kurulun rapor hazırlama tekniği, bu raporlardan kolayca faydalanmaya imkân verecek bir bi
çimde değiştirilmelidir. 

e) Denetimin etkinliği kuşkusuz, yapılan analitik değerlendirmenin ve ortaya konulan önerilerin gerçek
lere uygunluğu oranında artar. Buna ek olarak denetim sonunda aklama işleminin yaptırım gücünün de etkin
likte payı vardır. 2102 sayılı Kanunla getirilen ve toplu mali ceza mahiyeti taşıyan yaptırımın haklılığı, etkin
liği ve işlerliği çok kuşkuludur. Yönetim kurulları aklanmayan teşebbüslerin personelini bazı haklardan top
lu olarak mahrum etmeyi öngören bu yaptırımın özellikle görevini şevkle yapan personel üzerinde olumsuz 
etkiler yapacağı kanısındayız. 

Açıklanan nedenlerle, aklama işlemine etkinlik kazandırmak için, aklanmayan teşebbüslerin kusurlu görü
len görevlilerine uygulanacak yaptırım açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Başkan 
Ankara 

Ergim Ertem 

Üye 
Aydın 

Sadettin Demirayak 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Zonguldak 

Mehmet Ali Pestilcî 

Üye 
İstanbul 

Vefa Poyraz 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Safa Reis oğlu 

Sözcü 
Tabii Üye 

Mehmet Özgüneş 

Üye 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İzmir 

Nurhan Artemiz 

Üye 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Söz hakkım saklı 
Kâmil Karavelioğlu 

Kâtip 
Çanakkale 

İsmail Kutluk 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
Aydın 

Metin Taş 

Üye 
Konya 

Muzaffer D emir tas 

Üye 
Muş 

İsmail İlhan 
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EK : 1 (ARAŞTIRMA ÖNERGESİ) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

Milli ekonomimizde çok önemli bir yeri olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin teknik denetimi Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmaktadır. Bu kurulca hazırlanan raporlar 12 . 5 . 1964 gün ve 468 sayılı 
Kanun ile bu Kanunu değiştiren 15 . 8 . 1977 gün ve 2102 sayılı Kanun gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna sunulmaktadır. 

468 sayılı Kanuna göre Karma Komisyonca hazırlanan raporlar önce Cumhuriyet Senatosunda daha son
ra Millet Meclisinde görüşülmekte iken, 2102 sayılı Kanun bu usulü kaldırmış, yerine TBMM Dilekçe Karma 
Komisyonunda uygulanan usulü benimsemiştir. Buna göre, Karma Komisyon raporları TBMM'nin bütün 
üyelerine dağıtılmakta, dağıtım tarihinden itibaren 30 gün içinde siyasi parti gruplarından, TBMM'nin en az 
10 üyesinden veya Hükümetten bir itiraz vaıki olmazsa raporun kesinleştiği kabul edilmektedir. 

Açıkça görülmektedir ki, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetiminde ağırlık noktası Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulundadır. Karma Komisyonun tüm üyeleri siyasi kişilerdir. Bir işletmenin denetimi için ye
terli bilgi, tecrübe ve melekelere sahip bulunmaları zaruri değildir. Kaldı ki, Karma Komisyon müzakerele
rini Başbalkanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları üzerinde yapmaktadır. Bu bakımdan da Karma Ko
misyondan teknik bir denetim beklenemez. Bu komisyonca yapılmakta olan denetim esasen teknik değil, si
yasidir. 

Bu durumda Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca kullanılan dene
tim metotları, denetimin mahiyet ve şümulü önem kazanmaktadır. 

Bir işletmenin denetimi elbette sadece işlemlerin ve harcamaların mevcut mevzuata uygun olup olmadığım 
arayan, mali ve cezai sorumlulukları tespit eden bir faaliyet değildir. Söz konusu olan denetim bir işletmenin 
en az rasyonellik, verimlilik, ve kârlılık bakımından-süı ekli olarak incelenmesini, bunları etkileyen unsurların 
tespitini, sonuçlarının değerlendirilmesini, olumlu etkenlerin geliştirilmesini, olumsuzların asgariye indirilmesi 
için alınması gerekli tedbirlerin ortaya konulmasını ihtiva eder. Etkili bir denetim, işletmenin verimini ölçer, 
çalışanları daha iyiye doğru teşvik eder, yönetim ve işletme usullerindeki boşlukları ve aksaklıkları ortaya 
çıkarır, üretimde üstün standartlar sağlar. 

Kanunlarımız, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin çağdaş işletmecilik ilkelerine göre çalışıp çalışmadıklarının 
sürekli olarak denetlenmesini, maliyet hesaplarının emsal kurumlardakilerle kıyaslanmasına, sonuçların anali
tik bir değerlendirmeye tabi tutulmasını öngörmüştür. Bu kanunların ve edinilen tecrübelerin ışığı altında 
hazırlanmış bulunan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Denetleme Kılavuzu, yapılması gerekli deneti
mi, teftiş kontrd, revizyon ve gözetim gibi isimler altında yapılan diğer murakabe biçimlerinden ayırmış, 
İktisadi denetlemeyi mahiyet ve şümul bakımından şöyle tespit etmiştir. 

— Denetlemenin geniş kapsamlı bir türü olan İktisadi denetleme ise, kuruluşların modern işletmecilik il
kelerine göre rasyonellik, verimlilik ve kârlılık yönlerinde sürekli olarak incelenmesini ve kuruluşların belir
lenen hedeflere ulaşabilmesi için alınması gerekli tedbirleri göstermeyi amaçlar. (Sayfa : 5) 

Kılavuz iktisadi denetleme için ilkeler de tespit etmiştir. Bu ilkelerden birkaçını buraya almakta fayda
lar vardır : 

— Raporlar, yalnızca görülenleri kâğıt üstüne döküp yansıtmakla kalmayıp, olan bitenlerin nedenlerini 
de arayıp açığa vuracak ve bu arada, elde edilen sonuçları doğuran çeşitli etkenler arasındaki karşılıklı ilişki 
ve tepkileri dile getirecektir. (Sayfa : 9) 

— Yalnızca işlem ve harcamaların mevzuata uygunluğu, belgeler ve kayıtlar arasındaki aykırılıklar, mali 
ve cezai sorumlulukların tespiti gibi nisbeten dar sayılabilecek sınırlar içine sığması imkânsız bulunan iktisa
di denetlemenin, kusur ve kusurluyu arayıp bulucu olmaktan ziyade, doğru yön verici, ışık tutucu vasfı ağır 
basar. (Sayfa : 6) 

— Rapor anaçizgileriyle söz konusu kuruluşun (a) Ne olduğu, (b) Nasıl çalıştığı, (c) Ne sonuçlar elde et
tiği, (d) Niçin o sonuçları aldığı, (e) Daha iyi sonuçlara ulaşılabilmesi için neler yapılabileceği sorularını ce
vaplandıracak hacimde düzenlenmelidir. (Sayfa : 11) 
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— Raporlar yıllar yılı kalıplaşmış metinler halinde tekrar edilmekte olduğu izlenimini bırakmayacak bi
çimde istenmelidir. (Sayfa; : 12) 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin muhteva ve şümulü yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak denetlendi
ğini. iddia etmek çok zordur. Gerçek şudur ki, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca, işletmelerin ge
nellikle sadece durumları tespit edilmekte, mali ve idari işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı araştırıl
makta, analitik bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Rasyonellik, verimlilik ve kârlılık unsurları, 
bunları etkileyen faktörler dikkate alınmamaktadır. O kadar ki, raporlarda işletmelerin yıllık kâr ve zararları 
sadece rakam olarak ifade edilmekte, bunlar üzerinde değerlendirme yapmaktan kaçınılmaktadır. 

Bu tutumun işletmeleri dinamizmden uzaklaştıracağı, özellikle yöneticilerde mevzuata uymakla yetinme 
alışkanlığı yaratacağı kuşkusuzdur. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin asla tatminkâr olmayan bugünkü durum
larında, yetersiz ve yanlış denetimin çok büyük bir hissesi vardır. Bu kurumlar, özellikle, karar organları, per
sonel idaresi, iç denetim, yönetim, planlama, araştırma ve geliştirme, donatım bakımından çağa uygun metot
larla denetlenmedikçe, verimlilik ve kârlılık beklemek mümkün değildir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimini bir taraftan 
yukarıda belirtilen kılavuza uygun hale getirme gayretleri içine girerken, öbür taraftan bu kılavuzu ilgili ku
rumlardan, özellikle üniversitelerimizden yardım görerek, analitik değerlendirmeye ve tedbirler önermeye ağır
lık veren bir yönde geliştirmesinde zaruret vardır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkında bilgi edinmek üze
re Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 133 - 138 nci maddelerine göre Cumhuriyet Senatosu Araştırması açılma
sını arz ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

EK : 2 (ARAŞTIRMA PLANI) 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DENETİMİ HAKKINDA ARAŞTIRMA PLANT 

A) ARAŞTIRMA ÖNCESİ YAPILACAK İSLER : 

I - Önergenin okunması. 
II - İktisadi denetleme mefhumunun incelenmesi ve görüş birliğinin sağlanması. 

III - Araştırmaya yardımcı ya da kaynak olabilecek kurum, kişi ya da belgelerin tespiti. 
IV - Araştırma programının yapılması. 
Ek : 1 (Araştırma programı çizelgesi taslağı) 

B) ARAŞTIRMA ESNASINDA YAPILACAK İŞLER : 

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Başbakanlık, ilgili bakanlıklar, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Devlet Yatırım Bankası, varsa diğer kurumlar, özellikle Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun KİT'ler üzerindeki denetiminin mahiyet, şümul ve etkinlik bakımından incelenmesi. 

I - MAHİYET BAKIMINDAN : 

1. Yapılan denetimin türü nedir? 
a) Kontrol mu? 
b) İdari teftiş mi? 
c) Mali teftiş mi? 
d) İktisadi denetim mi? 
e) Bunlardan hiçbiri değilse, ne tür bir denetim yapılıyor? 
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2. İktisadi denetim ise, ilgili kuruluşlar, 

a) Rasyonellik, verimlilik ve kârlılık yönlerinden sürekli bir incelemeye tabi tutuluyor mu? 
b) Mevcut şartlara göre emsali kuruluşlarla, çalıştırılan personel, kullanılan malzeme, elde edilen üretim 

ve kâr bakımından kıyaslama yapılıyor mu? Mukayeseli maliyet hesapları yapılmakta mıdır? 
c) Kuruluşların. 
1. Ne olduğu, 
2. Nasıl çalıştığı, 
3. Ne sonuçlar elde ettiği, 
4. Niçin o sonuçları elde ettiği, 
5. Daha iyi sonuçlara ulaşılması için nelerin yapılması gerektiği araştırılıyor mu? 
d) Değerlendirme yapılıyor mu? Kuruluşun üretimi ve verimi olumlu ve olumsuz etkenler saptanıp olum

lu etkenlerin geliştirilmesi, olumsuzların asgariye indirilmesi için tedbirler öneriliyor mu? 

II - ŞÜMUL BAKIMINDAN : 

Aşağıdaki hususlar üzerinde inceleme ve değerlendirme yapılıyor mu? 

1. Mevzuat : 
a) Kanunlar, 
b) Tüzükler, 
c) Yönetmelikler, 
d) Devamlı talimatlar, 
e) Varsa, uluslararası anlaşmalar. 
2. Organizasyon. 
3. Karar organı. 
Nicelik, nitelik ve istikrar bakımından. 
Karar serbestisi ve etkinlik bakımından. 
4. Yönetim. 

Özellikle orta ve yüksek dereceli yöneticiler bakımından. 

5. Mali bünye. 
a) Mali durum, 
b) Mali değerlendirme. 
6. İşletme. 
a) Bütçe ve finansman, 
b) Üretim, 
c) Pazarlama, 
d) Kâr ve zarar, 
e) İşletme değerlendirmesi. 
7. İç denetim ve değerlendirme. 
8. Personel idaresi. 
a) İş, tahlili yapılmamı? 
b) Sınıflandırma yapılmış mı? 
c) Objektif görevlendirme yapılıyor mu? 
d) İşbaşında yetiştirme durumu nedir? 
e) Örgün ve yaygın eğitim durumu nedir? 
f) İşyeri disiplini nasıldır? 
g) Kitle ruhu nasıldır? 
h) Moral durumu nedir? 
Personel morali ve moral hizmetler. İskânlar müşterek kullanılıyor mu? 
ı) Atıl personel kapasitesi var mıdır? 
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9. Ücretler: 
a) Çalışanlarla toplu sözleşme pazarlığı hangi seviyede ve nasıl yapılmaktadır? 
b) Toplu sözleşme pazarlıklarında nihai karar verme yetkisi fiilen kimin elindedir? 
c) KİT'lerdeki ücretlerle benzeri özel sektör kuruluşlarındaki ücretler arasında kıyaslama yapılmakta 

mıdır? Bu kıyaslama KİT'ler arasında yapılmakta mıdır? 
d) KİT'lere ait toplu sözleşme pazarlıklarını bir elden yürütecek ya da toplu sözleşme pazarliklârında 

KİT yöneticilerine çeşitli yönlerden yardımcı olacak "bir kurul var mıdır? 
10. Donatım; 
a) KİT'ler içi ve KİT'ler arası stok kontrolü var mıdır? Varsa işlerlik derecesi nedir? 
b) Nadiren kullanılan donatım imkânlarının müştereken kullanılması planlanmış mı? 
c) Donatım yeterli mi? 
d) Atıl donatım kapasitesi var mı? 
e) Donatım verimi değerlendiriliyor mu? 
11. Çevre ile ilişkiler : 
Özellikle ekolojik etkiler bakımından. 

III - ETKİNLİK BAKIMINDAN : 

1. Denetim temel sorunlarına inebiliyor mu? 
2. Denetleyenlerle denetlenenler arasında denetimin hedefleri ve metotları üzerinde anlayış birliği sağ

lanmış mı? 
3. Denetim sonucunda tespit edilen tavsiyeler çözüm getirici ve olumlu hedeflere yöneltiri biçimde 

midir? 
4. Denetlenenlerin tavsiyeleri kabullenme biçimi nedir? 
5. Daha önceki yıllara ait tavsiyelerin uygulanma kabiliyeti, uygulanma biçimi etkinlik derecesi sürekli 

olarak izleniyor ve değerlendiriliyor mu? 

6. Denetim yapan çeşitli kurul ya da kişiler arasında koordinasyon sağlanıyor mu? Sağlanıyorsa hangi 
idari kademede sağlanıyor? 

7. İktisadi denetlemenin belkemiğini teşkil eden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun üye ve uz
manları nitelik ve nicelik bakımından yeterli midir? Donatım imkânlarının durumu nedir? Kendi eleman
larını örgün ve yaygın eğitimle ya da işbaşında yetiştirme imkânları var mıdır? 

8. Bu kurula dışardan ve içerden atamalarda modern personel idaresine ait usuller kullanılıyor mu? 

9. Bu kurulun, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Başbakanlık, ilgili bakanlıklar 
ve KİT'lerle ilişkilerini düzenleyen mevzuat yeterli midir? 

10. Bu kurul tarafından hazırlanan raporlar modern rapor tekniğine uygun mu? 
a) Bu raporlar hitap ettikleri makam ya da kişiler dikkate alınarak hazırlanıyor mu? 
b) Raporun sunulduğu makam ya da kişilerin tümü için gerekli olmayan ayrıntılar eklere ya da lahi

kalara bırakılıyor mu? 
c) Raporlar özellikle teknisyen olmayan kimselerce bir sonuç çıkarılmasına veya tedbir alınmasına yara

mayacak mütalaa ve rakamları ihtiva ediyor mu? Sadece teknisyenler için faydalı olabilecek mütalaa ve ra
kamlar ek ve lahikalara bırakılıyor mu? 

d) Ele alınan bilgi, bulgu ve rakamlar soyut tasvir ve istatistik verileri olarak mı bırakılıyor? Gerekti
ğinde bunların anlamları açıklanıyor mu? 

e) Üzerinde işlem yapılmayacak rakamlar uzun cetveller halinde mi veriliyor? Bunlar grafiklerle mi be
lirtiliyor? 

f) İşletmelerin kâr ve zararları sadece rakam halinde mi ifade ediliyor? Kârı ve zararı doğuran faktörler 
analitik bir değerlendirmeye tabi tutuluyor mu? Kân artırıcı ve zararı asgariye indirici öneriler yapılıyor 
mu? Yapılıyorsa bunların uygulanma biçimi ve sonuçları sürekli olarak izlenip değerlendiriliyor mu? 
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g) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının TBMM Kamu İktisadi Teşeibbüsleri Karma Ko
misyonunda ele alınış biçimi tatminkâr mıdır? Mevzuatta ve usullerde değiştirilmesi gerekli hususlar var 
mıdır? 

h) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve bu kurumun reor-
ganize edilmesi gerekli midir? 

C) ARAŞTIRMA SONRASI YAPILACAK İŞLER : 

I - Araştırma sonucunun değerlendirilmesi. 

II - Rapora girecek hususların tespiti. 

III - Rapor biçiminin tespiti. 

IV - Raporun hazırlanması. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 811) 





Toptont,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 888 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığı sim Haziran, Temmuz, Ağustos 
1978 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /34) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 20 . 12 . 1978 

Saymanlık Müdürlüğü 
Sayı : 870 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplanın inceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1978 aylarına ait hazırlanan 3 aylık ra
por ve bölümler itibariyle ödenek ve sarfiyat durumları ile baki) eleri gösterir cetvel ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Denetçisi 
Veli Uyar 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komiisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 30 . 1 . 1979 

Karar No. : 5 
Yüksek Başkanlığa 

C. Senatosu Muhasebesinin Haziran, Temmuz, Ağustos 1978 ayları hesaplan 3 1 . 8 . 1978 sonu itibariyle 
incelendi : 

ZİMMET 

326 438 Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki nakit. 
36 843 656 Bütçe giderleri sarfiyatı. 

4 357 Emekli kesenekleri hesabı. 
120 263 Avans ve Krediler hesabı. 
14 036 Bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları. 
13 229 Bütçe emanetleri hesabı. 

482 193 Geçen yıl bütçe mahsubatı. 

37 804 172 

Adi emanetler 
Eşhas borçları 
Bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları karşılığı 
Senatörler cari hesabı 
Bütçemiz namına alınan paralar 

MATLUP 

102 357 — 
1 321 673,58 

21 949 — 
4 866,— 

36 353 326,42 

37 804 172,— 



_ 2 — 

1 Haziran 1978 tarihinden 31 Ağustos 1978 tarihine kadar üç aylık dönemde C. Senatosu 1978 Mali Yı
lı Bütçesinin çeşitli harcama kalemlerine mevzu ödenekten 36 843 656,— lira verile emirlerine müsteniden 
harcanmış olduğu; 

Emanet hesaplarının tetkikinde; Zimmet ve Matlı:p bakiyeleri veren hesaplar tetkik edilmiştir. Verile 
emirlerinin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki esaslar içerisinde hazırlanmış olduğu ve alacaklıla
rın ödendiği, Muhasebe Defterlerinin Kanun ve Yönetmeliklere uygun olduğu görüldü. 

Balkan 
Gaziantep 

Selahattin Çolakoğlu 

Denetçi 
Yozgat 

Veli Uyar 

Üye 
C. Baş. Se. Üye 

N . Kemal Şeritünk 
Toplantıda 'bulunamadı. 

Üye 
T a b i Üye 

Sami Küçük 

Sözcü 
Kırşehir 

E. Akıp Aks aç 

Üye 
Denizli 

Baha Akşıit 
Toplantıda 'bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İzmir 

Akın özdemıir 

Kâtip 
Konya 

A. Remzi Hatip 

Üye 
Giresun 

Ali Cüce oğlu 

Üye 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
İmzada bulunamadı 

Toplantıda bulunamadı 
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Cumhuriyet Senatosu 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1978 Aylan Harcama Cetveli 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
Harcanan Harcanan 

Ödenek Mart - Mayıs Haziran - Ağustos 
1978 1978 

100 
180 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

100 
180 
200 
300 
400 
480 
500 

900 

Personel giderleri 
Personel tedavi giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Demirbaş alımları 
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Diğer ödemeler 

Personel giderleri 
Tedavi giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Temsil, ağırlama giderleri 
Demirbaş alımları 

Transferler 
Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Yasama 
Transferler 

46 305 850 
2 

2 

090 000 
285 000 
001 650 

2 576 400 
3 562 500 

19 000 
27 903 400 

84 

4 750 

748 550 

9 974 295 
42 101 
41 590 

115 534 
55 391 
52 800 

— 
— 
— 

10 281 711 
Yasama Hizmetleri 

87 234 250 
2 
-> 

1 

95 

84 
95 

850 000 
135 000 
180 500 
926 250 
425 000 
95 000 

846 000 
403 750 
748 550 
846 000 
403 750 

21 383 580 
214 046 

1 051 358 
6 404 

15 936 
336 411 

1 750 

23 009 485 
84 925 

10 281 711 
23 009 485 

84 925 

12 733 519 

13 

21 

23 

13 

153 690 
3 560 

252 134 
319 061 
220 364 

— 
— 
80 

682 408 

720 115 
393 630 
187 747 

3 387 
87 750 

728 900 
35 944 

157 473 
3 775 

682 408 
23 157 473 

3 775 

4 

2 
4 

Toplanı 180 998 300 33 376 121 36 843 656 





Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 889 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1978 
Aylarma Ait Hesapları Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap

larını İnceleme Komisyonu Raporu. (5 /35) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 

Saymanlık Müdürlüğü 
Sayı : 871 

20 . 12 ._ 1978 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplaruiî İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1978 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor ve 
bölümler itibariyle ödenek ve sarfiyat durumları ile bakiyeleri gösterir cetvel ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Veli Uyar 
Cumhuriyet Senatosu 

Denetçisi 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnoeleme Komisyonu Rapo 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Karar No. : 6 

>ru 

30.. 1 . 1979 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Muhasebesinin Eylül, Ekim, Kasım 1978" ayları hesaplan 30 . 11 . 1978 sonu iti
bariyle incelendi ;. 

ZİMMET 

34 562 929,— Bütçe giderleri sarfiyatı 
2 347 359,— Avans hesabı zimmet bakiyesi 

55 832,— Bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçlar: 
33 404,— Bütçe emanetleri hesabı 
17 846,30 Senatörler cari hesabı 

37 017 370,30 

Bankanın Maliye Bakanlığından alacağı meblağ 
Emekli kesenekleri hesabı 
Adi emanetler hesabı 
Bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçlan karşılığı 
Bütçemiz namına alınan paralar 

MATLUP 

145 181,30 
466 374,— 
692 713,— 
123 102 — 

35 600 000,— 

37 017 370,30 



_ 2 — 

1 Eylül 1978 tarihinden 30 Kasım 1978 tarihine kadar 3 aylık dönemde C. Senatosu 1978 mali yılı 
bütçesinin çeşitli harcama kalemlerine mevzu ödenekten 34 562 929 lira verile emirlerine müsteniden harcan
mış olduğu; 

Emanet hesaplarının tetkikinde; zimmet ve matlup bakiyeleri veren hesaplar tetkik edilmiştir. Verile emir
lerinin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki esaslar içerisinde hazırlanmış olduğu ve alacaklılara 
ödendiği, muhasebe defterlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olduğu görüldü. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 175 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 175 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Gaziantep 

5elak attın Çolakoğlu 

Sözcü 
Kırşehir 

E. Akıp Aksaç 

Kâtip 
Konya 

A. Remzi Hatip 

Denetçi 
Yozgat 

Veli Uyar 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı 

ü ye 
Giresun 

Ali Cüceoğiu 

Üye 
C. Bşk. S, Üye 
N. Kemal Şeritürk 

Toplantıda 'bulunamadı. 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkrnen, 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Kocaeli 

Liitfi Tokoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
İzmir 

Akın Öz d emir 
Top lan ti d ?•. b ulimam adı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 889) 



100 Personel giderleri 
180 Personel tedavi giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
500 Demirbaş alımları 
600 Makine, teçhizat alıjnları ve büyük 

onarımları 
700 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
800 Diğer ödemeler 

100 Personel giderleri 
180 Tedavi giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim mallan ve malzeme alımları 
480 Temsil, ağırlama giderleri 
500 Demirbaş alımları 

900 Transferler 
Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Yasama 
Transferler 

Toplam 

Cumhuriyet Senatosu 
Eylül, Ekim, Kasun 1978 Aylan Harcama Cetveli 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
Ödenek Mart - Mayıs Haziran - Ağustos Eylül - Kasım 

46 305 850 
2 090 000 
285 000 

2 001 650 
2 576 400 
4 562 500 

19 000 
26 903 400 

4 750 

84 748 550 

9 974 
42 
41 
115 
55 
52 

10 281 

295 
101 
590 
534 
391 
800 

— 
— 

711 
Yasama Hizmetleri 

87 234 250 
2 850 000 
3 135 000 

115 500 
581 250 

1 835 000 
95 000 

95 846 000 
403 750 

84 748 550 
95 846 CÖO 

403 750 

180 998 300 
»..>..-

21 383 580 
214 046 

1 051 
6 
15 
336 
1 

358 
404 
936 
411 
750 

23 009 485 
84 925 

10 281 711 
23 009 485 

84 925 

33 376 
— « = > : 

121 
ve<e» 

12 

13 

21 

23 

13 
23 

733 
153 
3 

252 
319 
220 

682 

720 
393 
1187 
3 
87 
728 
35 

519 
690 
560 
134 
061 
364 

— 
80 

408 

115 
630 
747 
387 
750 
900 
944 

157 473 
3 775 

682 408 
157 473 
3 

36 843 
<.... 

775 

656 

10 

11 

22 

23 

11 
23 

34 

481 258 
161 020 
10 988 
97 295 

237 325 
52 229 

.—. 
— 
— 

040 115 

431 697 
494 666 
44 979 
46 030 
79 261 

256 347 
— 

352 980 
169 834 
040 115 
352 980 
169 834 

562 929 





Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1978 
Aylarına Ait Hesaplan Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap

larını İnceleme Komisyonu Raporu. (S/33) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 

Saymanlık Müdürlüğü 13.6. 1978 
Sayı : 676 

Cıanîlııiüu/ct Senatosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1978 aylarına ait hazırlanan 3 aylık rapor ve 
bölümler itibariyle ödenek ve sarfiyat durumları ile bakiyeleri gösterir cetvel ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Denetçisi 
Veli Uyar 

Cumıhumiyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Koınllsyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 30 . 1 . 1979 

Karar No. : 4 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Muhasebesinin 1 Mart 1978 tarihinden 31 Mayıs 1978 tarihine kadar hesapları 
incelendi : 

ZİMMET 

33 376 121,— 31.5.1978 tarihine kadar bütçe giderleri sarfiyatı. 
951 918,40 » » tarihine kadar avans hesabı zimmet bakiyesi 

1 322 015,03 » » tarihine kadar Maliye Bakanlığından tahsili gereken meblağ olup eşhas borçlara in
tikal eden 

2 261,42 » » tarihine kadar bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları zimmet bakiyesi 
79 215,— »> » Geçen yıl mahsubatı hesabı. 

35 731 530,85 
MATLUP 

31 . 5 . 1978 tarihine kadar bankadaki nakit 340 722 — 
» emekli hesabı matlup bakiyesi 6 876,05 

emanet hesapları matlup bakiyesi 1 135 122,57 
bütçe emanetleri matlup bakiyesi 96 578,10 
üyeler hesabı carisindeki alacaklar 91 954,71 
1978 mali yılı bütçesine mahsuben Maliye Bakanlığından Ziraat 
Bankasına aktarılan meblağ 34 047 000,— 
bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları karşılklı hesap 13 277,42 

35 731. 530,85 

» 
»i 

* 
>i 
»' 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
»l 

» 
»l 



_ 2 — 
1 . 3 . 1978 tarihinden 31 . 5 . 1978 tarihine kadar üç aylık dönemde C. Senatosu 1978 mali yılı bütçesi

nin çeşitli harcama kalemlerine mevzu ödenekten 33 376 121 lira verile emirlerine müsteniden harcanmış 
olduğu; 

Emanet hesaplarının tetkikinde; zimmet ve matlup bakiyeleri veren hesaplar tetkik edilmiştir. Verile 
emirlerinin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ki esaslar içerisinde hazırlanmış olduğu ve alacaklıla
rın ödendiği, muhasebe defterlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olduğu görüldü. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 175 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BaşCcan 
Gaziantep 

Selahaîtin Çolakoğlu 

Denıeftçi 
Yozgat 

Veli Uyar 

Üye 
C. B^c. S, Üye 
N. Kemal Şentik'k 

Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tab3i Üye 

Sami Küçük 

Sözcü 
Kınşehir 

E. Akıp Aksaç 

Üye 
Denizli 

Baha. Akşjt 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erklmera 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İzmir1 

Akın Özdemir 

Kâtip 
Konya 

A. Remzi Hatip 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
Kocaeli 

Lütfi TokoğhJ 
İmzada bulunamadı 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 890) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Maırt, Nisan, Mayıs 1978 Ayları Harcama Cetveii 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

100 Personel giderleri 
180 Tedavi giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
5C0 Demirbaş alımları 
600 Makine, teçhizat alımlan ve büyük onarımları 
700 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
800, Diğer ödemeler 

Toplam 

Ödenek 

41 555 850 
2 090 000 
285 000 

2 001 650 
2 576 4C0 
3 562 500 

19 000 
27 903 400 

4 750 

79 998 550 

Sarfiyat 

9 974 295 
42 101 
41 590 
115 534 
55 391 
52 800 

— 
— 
— 

10 281 711 

Kalan ödenek 

31 581 555 
2 047 899 
243 410 

1 886 116 
2 521 009 
3 509 700 

19 000 
27 903 400 

4 750 

69 716 839 

Yasama Hizmetleri 

100 Personel giderleri 
180 Üyeler tedavi giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
480 Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
500 Demirbaş alımları 

9C0 
Toplam 

Transferler 
Genel yönetim 
Yasama 
Transferler 

Toplam 

71 834 250 
2 850 000 
3 135 000 
180 500 
926 260 

1 425 000 
95 000 

80 446 000 
403 750 

79 998 550 
80 446 000 

403 750 

160 848 300 

21 383 580 
214 046 

1 051 358 
6 404 
15 936 
336 411 
1 750 

23 009 485 
84 925 

10 281 711 
23 009 485 

84 925 

33 376 121 

50 450 670 
2 635 954 
2 083 642 
174 096 
910 314 

1 088 589 
93 250 

57 436 515 
318 825 

69 716 839 
57 436 515 

318 825 

127 472 179 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 890) 





Topia«t,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 891 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1977 Mali Yılı Kesinhesapları 
Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Raporu. (5 /36) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 17 . 1 , 1979 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 892 

Konu : 1977 Mali Yılı Kesinlıesabı hk. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cuımhuriyıeft Senatosu 1977 Mali Yılı Kesinhesap Cet voli tanzim edilmiş olup, ekli olarak gönderilmiştir. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 





Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 891 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1977 Mali Yılı Kesinhesapları 
Hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Raporu. (5 /36) 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amirliği 17 . 1 . 1979 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 892 

Konu : 1977 Mali Yılı Kesinhesabı hk, 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 1977 Mali Yılı Kesinhesap Cetveli tanzim edilmiş olup, ekli olarak gönderilmiştir. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 





Cumhuriyet senatosu Başkanlığının 1977 mali yılı 
kesinhesapları cetveli taranamamıştır. 

Cilt nüshasında aslı mevcuttur. 





Topi**.: 18 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 895 

1475 Sayılı İş Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 1/132; C. Senatosu : 1/629) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 110) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1733 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclislinin 12 . 2 . 1979 tarihli 50 nci Birle ciminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1475 
sayılı iş Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Daür Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla^ 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisli Başkanı 

Not : Bu tasarı 2.5. 1978 tarihinde Başkanlıkça Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmiş ve 
Genel Kurulun 6, 12 . 2 . 1979 tarihli 44 ve 50 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mecli
si S. Sayısı: 110) 

TC 
Başbakanlık 28 . 4 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-252/04116 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Müllct Meclisine arzı Baklanlar Kurulunca 313.1978 

tarihinde kararlaştırılan-«1475 sayılı İş Kanununa Bir Madde Eklenmesme Dalir Kanun Tasarısı» ve gerekçe
si ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Ülkemizde köyden kentte göç hareketinin büyüık bir hız kazanmasının., kentlerin büyütmesi ve mesken so-
rırtainniin yoğunlaşması sonuçlarını ortaya koyduğu biiinımetotedlir, Kentleşme, sürecimin bir başka sonucu da, 
tek aîlenıkı oturabileceği (konut tipinden, birden çok ailenin barınabileceği konut tipine geçilmesi olmuştur. 
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Bu tip büyük yapıların inşası ve dana sonra «»kat mülkiyeti» sisteminin yasalaşmış otaması ise, özel nitelikli Mr 
Hizmet türü olan kapıcılığın gelişip yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Bu hizmetlerde çalışan işçilerin İş Kanıunu kapsamına ataması genekli görülerek 1248 sayılı Kanımla, 
931 sayılı esiki İk Kanununun 5 nci maddesinin ikinci bendine bk fılkra ekJtarniş ve «Kaloriferli konut ka-
pıeılaırı ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut kıapıcılari!» İş Kanununun kapsamına 
alınmıştır. Dalh'a sonra çıkarılan 1475 sayılı İş Kanun:: nun 5 nci maddesinin (e) fıikrasında da aynı hülküm yor 
almış bulunmaktadır. 

öte yandan konuıt kapıcılığı hizmetinin, İş Kanunu kapsamında bulunan diğer hizmetlerden farklı bazı 
özelliklere sahip olması kanun hükümlerinin bu özelliklere uygun bir işlerlik göstermestai engeöemiştâr. 

İşçi ve işveren arasında, kapıcılıkla ilgili hizmetlerdJ amaca uygun bir düzenlemenin yapılmamış olması çe
şitti şikâyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle, İş Kanununun ilgili hükümlerinin, korut kapıcılığı yapan işçilerin çalışma koşullarına hangi 
değişik biçimlerde uygulanacağının belirtilmesi amaeıyLı bir tüzük çıkarılması gerekli gtMiimiiş ve 1475 sayılı 
iş Kanununa bir madde eklenmesi zorunluğu doğmuştur. 

Bu kanun tasarısının birinci maddesi, zorunluk duyulan ek madde metnine, ikinci ve üçüncü maddeleri 
ise yürürlük ve yürtümeye ilişkindir. 

Ankara Milletvekili Semih Eryıklız ve Sivas Mületveki li Azimet KöyRioğlu'nun 1475 Sayılı tş Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/470) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü Dönemde hükümsüz kalan 1/303 esas no. I1; tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla1 rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 

17 . 8 . 1977 
Millet Mecfei Başkaniığaıa 

Millet Meclisinin 4 ncü Döneminde hükümsüz kalan 1 /303 Sıra Sayılı Tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Mületveki!i 
Azimet Köylüoğlu 

TC 
Başbakanlık 20.6.1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-194813101 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10 ,6.1975 
tariMndc kararlaştaruan «1475 sayılı İş Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» île gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yanılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 895) 
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G E R E K Ç E 

Ülkemiızıde köyden kente göç hareketinin büyük bir hız kazanmasının, kentlerin büyümesi ve mesken so
runlarının yoğunlaşması .sonuçlarını ortaya koyduğu 'bi^nirnjöktedir. Kentleşme süreçlinin bir başka sonucu da, 
tek ailenün oturabileceği konut tipinden, birden çok ailenin 'barınabileceği konut tipine geçiilmesii olmuştur. Bu 
tip btüyülk yapıların inşası ve dalha sonra «kat mülikiyeL1;» sisteminin yasalaşmış olması ise, özel nitelikl'i bir hiz
met türü olan kapıcılığın geliışip yaygınlaşmasına yol rçmııştır. 

Bu hizımetlerde çalışan işçilerin İş Kanunu kapsamı ma allanması gerekli gömülerek 1248 sayılı Kanunla, 931 
sayılı esflcıi İş Kanununun 5 nıcti maddesinin ilcinoi bendine bir fııkra eklenmiş ve «kaloriferli konut kıapıcuları 
ile çalışmasını aynı 'işverene veya aynı konuta hasrede :~t konut kapıcıları» İş Kanununun kapsamına alınmıştır. 
Dahıa sonra çıifearılan 1475 sayılı İş Kanununun 5 eni ni'addesinin (e) fıkrasında da aynı hüküm yer almış 
bUlunımıaJktıadiir. 

Öte yandan konut 'kapıcılığı hizmetinin, İş Kanunu Kapsamında bulunan diğer hizmetlerden farklı bazı 
özelliklere siaJhip olması, kanun hükümlerinin bu özelli'klere uygun bir işlerlik göstermesini engellemiştir. 

işçi ve İşveren arasında, kapıcılıkla İlgili hizmetlerde amaca uygun bir düzenlemenin yapmamamı? olması 
çeşitli şilkâyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle, İş Kanununun ilgili hükümlerinin, konut kapıcılığı yapan 'işçilerin çalışma koşullarına hangi 
değişük bıiçinulerde uygulanacağının 'belirtitmesi amacıyla bir tüzJiilk çı'kanıiiması gere&li görülmüş ve 1475 sayılı 
İş Kanununa bir madde eklenmesi zorunlusu doğmuştur. 

Bu konut tasarısının birinci maddesi, zorunluluk duyulan ek madde metnine, ikinci ve üçüncü maddeleri 
ise yürürlük ve yürütmeye ilişikindfir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ VE SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜ-

OĞLU'NUN TEKLİFİ 

1475 Sayılı İs Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 saydı îş Kamununum 110 ıncu maddesinden sonra aşağıdaki ek madde ekleıuıılişttkv 

«EK MADDE — Bu Kamunun 5 ıtci nraddeaınde tözü geçen kailosOferili konut kaptcıtamnuı hizmetlerinin 
kapsam ve nüefiiği ile işveren vdkıiîfmliın beSMenmesi;, gümlîiik çaîsşnıa slirefleıûri'n, hafta taf'fii, UÎUSBI! bayram 
ve genel taltil günüleıli Ü9e yılık ücîieiii iizlıı baikSanann, tahsis edildiği haillerde kapıcı konudan ite figıE SOTUÎI-
farsnm düzenlenmesinde uygulaııacak değişik şekil ve esaslar Çalışıma Bakiarohğınca çıkartacak bîr tüzükte 

berdtilir.» 

MADDE 2. — Bu Kamun yayımı tanühönde yürür I iğe giı er. 

MADDE 3. — Bu Kamunu Bakanlar Kurala yürüfiir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 895) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü ' 15 . 2 . 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

110 1475 sayılı İş Kanununa bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
14 Mayıs 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Sosyal İşler Komisyonuna 10 gün. 
2. — Gündeme 20 . 2 . 1979 

Sosyal îşler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 20 . 2 . 1979 

Esas No. : 1/629 
Karar No. : 1 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 12 . 2 . 1979 tarihli 50 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen «1475 sa
yılı İş Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumu
zun, 20 Şubat 1979 tarihli toplantısında, yetkili Çalışma ve Sosyal GüveHİik bakanlıkları temsilcilerinin de 
katılmasıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, konut kapıcılığı hizmetinin, İş Kanunu kapsamında bulunan diğer hizmetlerden farklı 
özelliklere sahip bulunmasından, ilgili kanun hükümlerinin yeterli işlerlik gösteremediğini, işçi ve işveren ara
sında, kapıcılıkla ilgili hizmetlerde amaca uygun bir düzenleme yapılamamasının şikâyetlere neden olduğu
nu bu sebeple 1475 sayılı İş Kanununa bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesinin zorunluluğunu ge
rekçesinde açık olarak belirtmektedir. 

Komisyonumuz, gerekçede belirtilen konuları dikkate alarak, Kanun Tasarısını, Millet Meclisinden gelen 
şekliyle aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Rize İstanbul Kayseri 

Talât Doğan Erdoğan Adalı Sami Turan 
Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 895) 



Bu Kanunda Sözcü 
Üye 

İstanbul 
Solmaz Belül 

Üye 
İsparta 

Mustafa Gülcügii 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Ergün Ertem 

Üye 
Kastamonu 

Münif tslâmoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Hatay 

Kemal Kılıçoğlu 

Üye 
Nevşehir 

Ragıp Üner 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye Üye 
Tabii Üye Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Sezai O'Kan Halil Tunç 
Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 895) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1475 Sayılı İş Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş 
Kanununa aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

«EK MADDE — Bu Kanunun 
5 nci maddesinin (e) fıkrasında sö
zü geçen kaloriferli konut kapıcı
ları ile çalışmasını aynı işverene 
veya aynı konuta hasreden konut 
kapıcılarının hizmetlerinin kapsam 
ve niteliği ile işveren vekilinin be
lirlenmesi, günlük çalışma sürele
rinin, hafta tatili, ulusal bayram 
ve genel tatil günleri ile yıllık üc
retli izin haklarının, tahsis edildiği 
hallerde kapıcı konutları ile ilgili 
hususların düzenlenmesinde uygu
lanacak değişik şekil ve esaslar 
Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak 
bir tüzükte belirtiliri». 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1475 Sayılı İş Kanununa Bir Ek 
Madde ile Bir Geçici Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş 
Kanununa aşağıdaki ek ve geçici 
maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE — Bu Kanunun 
5 nci maddesinin (e) fıkrasında sö
zü geçen kaloriferli konut kapıcı
ları ile çalışmasını aynı işverene 
veya aynı konuta hasreden konut 
kapıcılarının işvereni konutun ma
liki veya ortaklarıdır. 

Konut yöneticisi işveren vekili 
olup, mali sorumluluklar işverene 
ait olmak üzere, yargı uyuşmaz
lıklarında ve bu Kanunun uygulan
ması bakımından işverenin temsil
cisidir. 

Kapıcı konutları için kira iste
nemez. 

Kapıcıların hizmetlerinin kap
sam ve niteliği ile günlük çalışma 
sürelerinin, hafta tatili, ulusal bay
ram ve genel tatil günleri yıllık üc
retli izin hakları ve kapıcı konutla
rı ile ilgili hususların düzenlenme
sinde uygulanacak değişik şekil ve 
esaslar, bu Kanunda tanınan haklar 
saklı tutularak Çalışma Bakanlı
ğınca çıkarılacak bir tüzükte be
lirtilir.;» 

«GEÇİCİ MADDE — Ek mad
de belirlenen tüzük yasanın yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç altı ay içinde düzenlenir)». 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

1475 Sayılı İş Kanununa Bir Ek 
Madde ile Bir Geçici Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul, edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 895) 


