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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

IBu Birleşim iki otunum yapan Genel Kurulda : 
Cenevre'mde yapılacak 35 indi Dünıya 'Sağlık Assamb-

leaine katılmak üzere, 3 - 8 Mayıs 1982 tarihleri ara
sımda İsviçre'ye1 gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Balkanı Kaya Kılıçturigay'a, Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanı Münir Raif Güneydin; 

5 - 7 Mayıs 1982 tarihilerinde Brüksel'de yapıla
cak olan NATO Avrupa Grubu ve Savunma Planla
tma Komitesi Balkanlar Toplantısına katılmak üzere, 
Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Ümit 
Halûk Bayülken'e, Devlet Balkanı ve Başbakan Yar
dımcısı Zeyyad Baykara'nm; 

7 Haziran - 9 Temmuz 1982 tarihleri arasında 
New - YoriOda yapılacak Birleşmiş Milletler II nci 
Silahsızlanma Özel Genel Kurulu toplantısına 
1!1 - 12 Haziran 19812 tarihleri arasında katılmak üzere 
Amerika Birleşik Devletlerime güdecek olan Dışişleri 
•Balkanı Ilter Türkmen'e1, Devlet Balkanı ll'han öz-
trak'm; 

ilktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
Balkanlar Konisey'iriin 10 - 11 Mayıs 1982 tarihlerin
de Paris'te yapacağı toplantıya katılmak üzere Fran
sa'ya gidecek olan Maliye Bakanı Kaya Erdem'e, 
Ticaret Bakanı Kemal Caritürk'ün; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne da'ir Dev
let Başkanlığı tezkereleri ile; 

(Bor, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nük
leer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Düzenle
yen Kanun Tasarısı Hakkındaki Geçici Komisyon
da Azmi Eryılmatz'ın istifa sonucu boşalan üyeliğe, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan Rahmi Ka-
ralhasanöğiu'nun seçildiğin© dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.j 
IDanışma Meclisi Başkanlık Divanı üe Komisyon 

Başkanlarının müştereken yaptıkları toplantıda Mec
lis çalışmalarıyla ilgili olarak alınan kararlara dair 
Başkanlık tezkeresi ve muhalefet şerhleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. Başkanlıkça, konunun müte
akip toplantıda görüşüleceği bildirildi. 

İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alın
masına Dair Kanun Tasarısının maddeleri ve tümü 
kabul edildL 

Türküye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist Arap 
Halk Cemahiriyesi Arasımda Ortak Holdimg Şirketi 
Kurutaası Hakkındaki Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasari'sının görü
şülmesi, Hükümet temsilcisinin Genel Kurulda ha
zır bulunmaması nedeniyle bir sonraki Birleşime er
tedendi, 

13 Mayıs 1982 Perşembe günü saat 1'4.001'te top
lanmak üzere Birleşüme saat 17.30'da sion verildi, 

Fenni ÎSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanveküi 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet, Malî İşler ve İktisadî İşler komisyonları ra

porları. (U/160) ( Raporun Başkanlığa geli§ tarihi 
10 . 5 . 1982) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi 
12.5.,198i2) 

» • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

IBAıŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 94 ünoü ıBMeşiımıi açıyorum. 

IIL — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

.BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere! 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Mehmet Aydar'ın, imar ve İskân Bakanının 
13 Mayıs 1982 tarihli bir İstanbul Gazetesinde Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı 
hakkında yer alan beyanatıyla ilgili gündem dışı ko
nuşması. 

IBAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma talebi 
var, okutuyorum.! 

Saym Danışma Meclisi Başkanlığına 
13.5 4 982 tarihli birleşimde, Sayın İmar ve İskân 

Bakanının bugünkü tarihli bir İstanbul gazetesinde 
yer alan beyanatı hakkında gündem dışı konuşmak 
istiyorum. 

Gereğine müsaadelerini, saygıilaırımla arz ede
rim. 

Mehmet AYDAR 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; 
'Bir istanbul gazetesinde, Yüce Meclisin, Ulaştır

ma, Bayındırlık, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonunda görüşülmekte bulunulan bir kanun 
tasarısı hakkında, Sayın İmar ve İskân Bakanımız 
Şerif Tüten'in adına izafe edilerek yayınlanmış özel 
mahreçli bir haber okudum. 

ıBu haber, aslında görüşmekte bulunduğumuz 
ve adı haber metnliride belİrtÜMiği gibi Olmayan, ger
çeği; imar mevzuatına ve Gecekondu Kanununa ay
kırı olarak yapılan yapı ve tesislere uygulanacak iş
lemler hakkında kanun tasarısı iken; bu gazete met
ninde, yine Sayın Bakanımıza izafeten «tmar affı» 
seklinde ifade edilmiştir. Fakat, konunun esası dik
kate alındığı zaman geniş devlet tecrübesi, gerçek

ten verdiği hizmetlerle etkili bir idareci ve Türk 
Parlamıento hayatı içerisinde yasama çalışmalarına 
katılmış bir kimse olarak Sayın İmar ve İskân Ba
kanımızın böyle bir özel habere konu olabilecek fev
kalade önemli bir beyanın kendilerinden sadır oldu
ğuna inanmak istemiyorum. 

İBunu vurguladıktan sonra, Yüce Meclisin tari
hî görev ifa ederken, Türkiye'nin 12 Eylül öncesi 
durumuyla 12 Eylül sonrası durumu arasındaki far
kı biran olsun gözünden uzak tutan bir üye arka-
şımıza rastlamak kesinlikle mümkün değildir. Böyle 
bir tarihî sorumluluğu deruhte için bu Yüce Mec
lisin çatısı altında toplanmış seçkin üyelerin her da
kikalarını en iyi şekilde değerlendirerek yasama ça
lışmalarını yaptığını rahatlıkla ve büyük bir iddia 
ile ortaya koyabilirim. 

Hal böyle iken; yine de Sayın Bakanımın ağzın
dan çıktığına inanmadığım bu haberin, altı aydır 
Yüce Meclisin komisyonlarında sürüncemede bırakıl
mış bir kanundan, hatta Af Kanunundan bahsetmek 
en büyük haksızlıktır, en büyük haksızlığın yanında 
da bühtandır.; («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sanıyorum ki, Sayın Bakanım bu kürsüden bi
zim hissiyatımıza aynıyla katılacak beyanlarda bu
lunacaklardır. Bu itibarla, Komisyonumuzun bu Ka
nun Tasarısı üzerindeki çalışmalarmda fevkalade 
hassas davrandığını, en ufak bir zaman kaybına 
dahi sebebiyet vermediğini huzurunuzda ifade etmek
ten, o Komisyonun bir üyesi olarak iftihar ediyo
rum, gurur duyuyorum^ 

Bu konu ülkemizin gerçekten büyük bir mesele
si olarak nitelendirilmektedir. Hemen bir başka dü
şünceyi de burada noktalayarak ifade edeyim : 
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istanbul Sıkıyönetim Komutanının Genelkurmay 
Başkanlığına gönderdiği yazılarında, «Türkiye'de 
anarşi söndürülmüştür, bir anarşi de imar anarşisi-
dir, bunun da söndürülmesi, bunun da ortadan kal
dırılması, istürap çeken insanlarımıza huzur sağlan
ması» önerilmiştir ve bu Kanun Tasarısı Komisyo
numuzda görüşülürken, bu kabil yüce düşüncelere 
ve ülkemizin genel sorununa büyük ölçüde medar 
olabilecek bir Kanun Tasarısı şeklinde görülmediği 
için daha detaylı, daha geniş ve bu işin uygulayıcısı 
olan tou kuruluşlarından en geniş çapta blgi alma 
ihtiyacı hissedilmiştir. Bunun da tarih tarih ifadesi 
mümkündür.] 

Bir noktayı daha vurgulamak suretiyle yüksek 
huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum: Yine de1 Sayın 
Bakanıma kesinikle atfetmek istemidiğim böyle 
bir beyan eğer valki ise; Saym Bakanım Sayın Müs
teşarıyla bir gün olsun lütfedip Komisyonumuza 
gelmediler, fakat İçtüzüğümüzün 36 'ncı maddesi 
çdk açıktır; eğer bir gecikme söz konusu olsaydı, 
Sayın Bakanım bunu rahatlıkla «Öncelik - ivedilik» 
takibiyle Genel Kurula getirdbilirdi.i 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
2. ı— İmar ve İskân Bakanı Şerif Tüten'in, 13 

Mayıs 1982 tarihli bir İstanbul gazetesinde Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonunda görüşülmekte olan bir kanun ta
sarısı hakkında yer alan beyanatıyla ilgili Mehmet 
Aydar'ın gündem dışı konuşması üzerine açıkla
ması. 

IİMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Müsaade ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkanım, değerli üyeler? 

Ben değerli arkadaşımıza, bu konuyu gündem dışı 
da olsa buraya getirdiği için teşekkür ediyorum. 
Oünlkü, bu vesileyle bu konudaki gerek daha önceki 
Komisyonun, gerek halen konuyu tetkik etmekte 
bulunan Komisyonun katkılarından dolayı bir daha 
teşekkür etme imkânını buldum. 

Filhakika, arkadaşımın söylediği gibi, Komisyon 
toplantılarına gelemedim. Çünlkü, aynı günlerde Ba
kanlar Kurulunun devamlı toplantısı oldu. Bugün de 
sabahtan şu ana kadar devam ediyordu ve saat 
15,00'te de gideceğim; onun için gazeteyi de oku
maya vakit bulamamıştım; ama bana özetini yolla
dılar, 

I Değerli arkadaşlarım; 
ıŞunu ifade ötmek isterimi: Hatırlarsınız, Bütçe 

(konuşmamda vesair konuşmamda 'belirttiğim gibi, 
demokrasi müesseseleştifcçe yerleşir ve yücelebilir,] 
'Bu müesseseler hiçbir zaman şahsî görüşlere göre 
değişemez ve değişmemesi lazımdır. Demokrasinin te
mellerinden biri, ne şekülde toplanır gelirse gelsin, 

parlamento müesseisesidlir* Parîamentıo müessesesinin1 

hükmî şahsiyetine ve özellikle bugün parlamento
ların çdk genişlemiş olması dolayısıyla gerçekte ve 
fiiliyatta kanun tasarılarını komisyonda geliştirildiği 
gerçeğÜne inanmazsak demokrasinin temeline de inan
mayız. 

O balkımdan değerli arkadaşlarım benim duygula
rımı herhalde aktarıma imkânını bulduğumu, zanne
diyorum bilirler. Bunlar sadece o zamanki duyguların 
alktarılmasından ibaret değildir, İnanılması gereken 
ve inanıldığı için yüksek huzurunuzda aktarılan duy
gulardır. 

(Ben, Bütçe konuşmamda hatırlarsanız, demokra
sinin yeniden kurulması için hiçbirimiz hiçbir rey 
veya mevki endişesi taşımadan ve birbirimizden de 
farklı olmadan, Hükümette veya Mecl'iste olmamız 
hiçbir farklı netice yaratmadan birlikte görev aldı
ğımızı ifade ettim. Bu görevi bu duygular içinde ya
pıyoruz, siz de ve biz de ve buna inanmamız lazım. 
IBurası bir parlamentonun temelidir. Ben inandığım 
içlin söylüyorum, inanmazsam söylemem, söyleme
mem gerekir hiç olmazsa. Demokrasi, söylediğim 
gibi, müesseseler yanında alışkanlıklar rejimidir, 
şuur altına girmesi gereken alışkamlılklar rejimidir. Bu 
alışkanlıkları getirmezsek gene demokrasiyi sağlam 
temele oturtamayız. Bu da herkesin vazifesinin ne 
olduğuna inanma alışkanlığıdır. Parlamentonun va
zifesinin ne olduğunu, değerli arkadaşımın söylediği 
giıbi, şuradaki beş senelük tecrübeyle de ayrıca ya
şamış olarak bildiğimi zannediyorum. 

O balcımdan, çeşitli zamanlarda çeşitli basın 
mensulbu arika/daşlarnmız bize sözlü veya yazılı so
rular soruyorlar. Ben hiç bir basın mensubuna, «Altı 
aydan beri bu sürüncemede kaldı» demem, deme-
mişimıdlir̂  Tabiî iki şunu demişimdir: Komisyonların 
istediği kadar bunu incelemdk ve araştırmak parla
mento olarak görev ve yetkileri dahilindedir. Ne ka
dar sürerse sürer; altı ay da sürer, bir yıl da sürer. 
Kaldı ki, bu, Komisyona geleli eğer yanlış hatırla
mıyorsam altı ay değil ancak bir ay civarında ol
muştur, belki onu da bulmamıştır. O zaman nasıl 
olur da bu Komisyonda altı ay sürüncemede kalır?,..; 
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Gerek İçişleri Komisyonu gerekse bu Komisyonda- I 
ki arkadaşlarımız bunu etraflı olarak, bizim için de 
değer ifade eden katkılarla inceltiyorlar. 

»Değeri arkadaşlarım; 
IŞunu bilhassa belirteyim': Burada bulunan eski 

Müsteşar değerli arkadaşım bilirler, şimdikiler de bi
lir, «-Af Kanunu» ibaresini ağzımıza almamaya bil
hassa dikkat etmişizdir. Çünkü, bu bir af kanunu de
ğildir; ama beledÜyelerira içinde Ibuluıriduğu bazı zor
luklar vardır, 12 Eylülden evvel sorumluluğu bizim 
taşımadığımız bazı zorluklar vardır, vatandaşların 
içinde bulunduğu bazı zorluklar vardır. Bu zorlukları 
o şekilde halletmeli ki, ne kanunlara riayet etmiş 
olan insanlar o kanunlara riayetinden dolayı âdeta 
Devlete inanmaz duruma düşmesinler, buna muka
bil bazı inşaatlar da, memleketin sarfedilmiş ekö-
nlomiık gücü içinde meşrolaştırıiabilecek bazı ölçü
lerde ve bazı cezalar verilmek suretiyle halledİlelbil-
siın. Bütün mesele bu denigeyli bulabilme meselesü-
dirs 

'Bu dengeyi bulabilmek için; biz bugünkü ölçüler 
içinde bir tasarı sunduk. Ta'biî ki Parlamento Ko
misyonlarında bu Tasarıyı inceleyecek, belki geniş 
Ibulacak, belki dar bulacak, katkılarını yapacak, ar
kadaşlarıma söyledim, bugün de söylüyorum; biz de I 
yardımcı olacağız, tabiî görüş muhteremdir, bir şe- j 
kil ortaya çıkacak; arkadaşlar bunu dar görebilirler, 
geniş göre/bilirler, sebeplerini izah ederiz, arkadaş
larım izah ediyorlar çünkü şu anda birden, «Şu ta
rihten itibaren bütün kaçak yapılar affedikniştir» di
yebilir misiniz?... Bu nasıl bir korkunç netice geti
rir; tasavvur etmek; yanü askerî yasak (bölgelerde, 
bütün su sahalarını kirleten bölgelerde1, imar planın
da sarih bir şekilde yol olarak gösterilmiş bölgelerde 
veya bir vatandaşın, sizin veya benim mülkiyet hak
kıma sarih olarak benim iznim olmadan tecavüz 
edilen bölgelerde yapılan her ne şekilde olursa olsun 
bütün yapılar affedilmiş, nasıl diyebilirsiniz?..? Bu
nu diyemediğinize göre; ama ortada da bir sıkıntı 
olduğuna göre, bugünkü idarenin sorumluluğu için
de bu sıkıntıyı bir ölçüde çözmeniz gerekiyor. İşte 
bu Kanun bunu amaçlıyor. Bunu dengelemek için J 
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de, değerli Komisyon üyesi arkadaşlarımız daha 
evvelki Komisyonda olduğu gibi, katkılarda bulu
nuyorlar ve biz de birlikte çalışıyoruz, 

(Belki basın menlsu'bu arkadaşlarımız, buna kısa 
olarak «Af Kanunu» demiş olabilirler; ama biz; 
özellikle bu kelimeyi hiç kullanmadık, kullanmıyo
ruz da. «Altı aydan beri komisyonlarda yok», ben 
bu kelimeyi kullanmadım. Komisyonda bir aydan 
fazla olmadığını biliyorum. Onun için bu kelimeyi 
kullanmış olmam mümkün değil. 

IDeğerli üyeler, Sayın Başkanım; 
Söyledfiğim gibi, demokrasiyi müesseseleştirerek 

ve şuur altına yerleşmesi gereken alışkanlıkları ge
tirerek birlikte bir vazife yapıyoruz. Bu vazife şuuru 
içinde birbirimize yardımcı olma zorunda olduğuma 
inanıyorum ve sizin katkılarınızı her gün şükranla 
karşılıyorum. Bunun dışında da bir düşüncem ola
maza 

Hepinize saygılar sunarım, 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Bu açıklamanız için size teşekkür 
ediyorum Sayın Bakan.. 

Sayın üyeler; 
Gündemimizin Kanun Tasarı ve teklifleriyle il

gili bölümüne geçiyoruZj 

Gündemin Kanun Tasarı ve teklifleriyle ilgili 
'bölümünün 2 nci maddesinde yer alan Tasarının 
birindi madde olarak görüşülmesini öneren bir teklif 
var.? 

Yalnız, Sayın Nuri Özgöker, bunun İçtüzüğümüz 
hükümlerine göre 5 imzayı taşıması lazım. Böy
le bir teklif bulunmadığı için vaki önerinizi oylama
ya koymama imkân olmadığım takdir edersiniz. 

TURGUT YEĞENAGA — Beş kişi tökabbül 
ederiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İçtüzük, 5 üye tarafından yazdı 
istemde bulunulmasını amirdir. Bu itibarla, mevkii 
muameleye koymama imkân olmadığını takdir eder
siniz. 

Gündemin 1 inci maddesine geçiyoruz. 
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V. — GÖRL 

1. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/152) (S. Sayısı : 114) (1) 

IBAŞKAN — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeniden DüzenJen-
ıroesi ile tlilgili Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu üzeninde görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Hükümet?.., Buradalar,, 
Bahis konusu Kanun Tasarısı ile ilgili Bütçe -

Plan Komisyonu Raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,.. Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

Buyurunuz, okuyunuz. 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Raporu okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde müzakere
lere başlıyoruz. 

Söz almak isteyen arkadaşlarımız Divana isim
lerini lütfen yazdırsınlar. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TURGUT KUNTER — Sayın Başikan, Komisyon 
aidrna söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kurtter, Komisyon a'dına ön
celikle Ikonuşmak istiyorsunuz; buyurun efen'dim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TUR
GUT KUNTER — Sayın Başkan, Danışma Meclisli
nin sayın üyeleri, sayın Bakanlar ve sayın bakanlık 
mensupları; 

Huzurunuza getirilen Kamu Kurum ve Kuruluş
larının, Kuruluş Görev ve Yetkilerinin Yeniden Dü
zenlenmesi ile ilgili Yetiki Kanun Tasarısını, Komis
yonumuz konunun önemini de dikkate alarak derin
liğine ve genişliğine incelemiş ve görüşmüştün 

İBAŞKAN — Sayın Kunter, bir hususu hatırlat
mak istiyorum : 

Hitabın, Başkanlığa yapılması lazım. Bu itibar
la, görüşlerinizi lütfen Başkanlığa hita'ben yapınız. 

Buyurun devam edin efendim,, 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TUR

GUT KUNTER — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

(1) 114 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir, 

ŞULEN İŞLER 

Konunun önemini de dikkate alarak, derinliğine 
ve genişliğine incelemiş ve görüşmüş olan Komisyonu
muz, 'bunun en belirgin kanıtı olarak, düzenlediğimiz 
raporu, genel gerekçeyi ve madlde gerekçelerini orta
ya koymuş bulunmaktadır. 

Bir kısım üyelerimizin belirli madde ve fıkralar 
üzerindeki düşünce, teklif ve karşı oy yazıları da 
kanımca, duruma ışık tutucu ve Kanun Tasarısını 
tahkim edici nicelik ve niteliktedir, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kuruluş Göreiv 
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili Yetki 
Kanunu Tasarısının, Komisyonumuzda müzakeresi 
sırasında, sayın üyelerimizce, çeşitli madde ve fıkra
lar üzerinde 19 önerge verilmiştir. Bu önergelerden, 
li inci madde üzerinde verilen 4 önergeden 3'ü kalbul, 
l'i reddedilmiştir. 2 nci madde üzerinde verilen 2 
önergeden l'i kabul, l'i reddedilmiştir, 3/a fıikrasında 
verilen il önenge tümüyle kalbul edilmiştir, 3/'b fıkra
sında önenge verilmemiştir, 3/c fıkrasında verilen 2 
önergeden 2'si de reddedilmiştir, 3/d fıkrasında öner
ge verilmemiştir, 3/e fıikrasında verilen 1 önenge tü
müyle kalbul edilmiştir, 3/ıf fı'krasında verilen 2 öner
geden 2'si de reddedilmiştir, 3/g fıkrasında verilen 2 
önergeden l'i kalbul, l'i reddedilmiştir, 3/h fıkrası
nın tedvini için verilen 1 önerge reddedilmiştir. 

4 üncü maidde üzerinde verilen 2 önergeden 11 
Jtaibul, l'i reddedilmiştir. 5 inci madde üzerinde veri
len 2 önerigeden l'i kalbul, l'i reddedilmiştir ve böy
lece toplam olarak 9 önenge kalbul, lû önenge redde
dilmiş bulunma'ktadir. 

(Bütün bu kısa muihasdbe, Kamisyonumuzdak'i ak-
tivite ve dinamizmi gayet belirgin bir şekilde sergi
lemektedir. 

ıSayın Başikan, değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi-, kamıu hizmetlerindeki aksaklıklar

dan ve tümüyle büıro'krasiden ülkemizde genel bir 
hoşnutsuzluk vardır. Basınımızı devamlı meşgul eden 
'bu konu, bir süre önce, bu çatı altında da sayın üye
lerimiz tarafından dile getirilmiştir. Bu durum, geç
mişte, kamu kurum ve kuruluşlarının; kurulm'a, teş
kilatlanma biçimlerinin belli ve ciddî esaslara bağlan
mamış olmasından; kuruluş ve kişiler arasındaki yetki 
çekişmelerinden; görev ve yetkilerin belirsizliğinden, 
ıgörev ve yetki tedahüllerinden, kuruluşların gereksiz 
ibüyüme tutkularından, personel piramidinin ve hiye-
rarşik düzenin yok olma istidadı göstermesi ve ben
zeri çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadiır. 
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IBuıgün için, içinde bulunulan durumun, kişilerin 
iyi niyeti ve hatta aşırı çalrsmalan ile giderilmesini 
dahi ummak iskânsızdır. Soruna kesinlikle ciddî ve 
kalıcı bir çözüm yolu bulmak mecburiyetindeyiz ve 
•buna zaruret vardır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
iSorunun en kısa zamanda çözümlenmesi, kamu 

(hizmetlerinin düzenli, verimli, süratli ve ekonomik bir 
şekilde yürütülmesinin sağlanması ve bunun için de 
genel bir düzenlemeye gidilmesi, sanırım ki, istisnasız 
hepimizin arzusu ve hatta özlemidir. Hükümetimiz bu 
nedenle bir tasarı düzenlemiş ve Yüce Meclislimize 
sunmuş buMnmakltadır. 

IKamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkile
rinin yeniden düzenlenmesini amaçlayan Tasarı, Hü
kümetimize bu maksatla Kanun Hükmünde Karar
name çıkarması yetkisi vermektedir, Tasarı Komis
yonumuzda 6 birleşim devam eden ve yukarıda tab
losunu çizmeye çalıştığım çalışmalar sonunda ve bazı 
değişikliklerle kabul edilmiştir. Çalışmalarda Hükü
met en üst düzeyde temsil edilmiş, sorunlar ve çare
leri en ince detayına kadar görüşülerek değerlendiril
miştir. 

Tasarının, çolk değerli görüş ve katkılarınızla son 
şeklini alacağına ve çok önemli bir sorunun bu şekil
de giderileceğine samimiyetle inanıyorum,. 

Sayın Başkanımıza ve sayın üyelerimize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kunter. 
Tasarımn tümü üzerinde söz alan diğer sayın üye

lerin adlarım okutuyorum: 
(Selçuk Kantarcıoğlu, Cahit Tultum, Abdüllbalki Ce

beci, Kamer Genç, Ayhan Fırat, Ahmet Senvar Doğu, 
Turgut Tan, Hidayet Uğur, Akif Erginay, Muhsin 
Zekâi Bayer, Beşir Hamitoğulları, Menmet Hazer, 
Bvlya Parlak, 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efen
dim. 

İSELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri, Saym Devlet ba
kanları; 

Türk kamu yönetimi, süratle değişen ve gelişen» 
ekonomik ve sosyal yapıya paralel bir gelişme gös
terememektedir. Az gelişmişlikten kurtulup, gelişmiş 
bir ülke olma dönemecinde bulunan memleketimizde, 
kamu yönetimi de kendisini devamlı surette yenilemek 
ve değişmelere ayak uydurmak zorundadır. 

Türk kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesini 
amaç edinmiş köklü reformlara girişmek, bu arada 
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malî sistemde günün ekonomik ve sosyal şartlarına 
uygun değişiklikleri en kısa zamanda gerçekleştirerek, 
idareyi daha modern çalışma usulleri içinde, daha 
tesirli bir şekilde işler hale getirmek kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. 

I1949-1959 yılları arasında idarede ve personel re
jiminde reform çalışmaları, Parlamento, üniversite ve 
çeşitli fikir merkezlerinde ciddî bir şekilde ele alın
mış, şu araştırma raporları da hükümetlere verilmiştir. 

U. Devlet Daire ve Müesseselerinin Rasyonel Ça
lışma Esasları Hakkında Rapor. (Profesör Neumark 
Raporu)1 

2< Cumhuriyet devrindeki gelişmeler, ilerlemeler, 
engeller, personel yetiştirilmesi için işçi politikası eği
tim politikası, sağlık ve kamu yönetimi konularına ait 
Barker Heyeti Raporu. 

13. iBütün kamu 'kurumlarında teşkilat ve personel 
sistemlerinin kanunla kurulmasına dair James Martin 
ve Frank Cosıh Raporu. 

4. İdare teşkilatı hakkında kadro ve personel sta
tüleri, kadro şişkinliklerini belirten Leimgruber Ra
poru. 

6. Türkiye'de tdarî Reformun Zarureti ve Dev
let Personeli Hakkında Maurice Cailloux-Dantel Ra
poru, 

6. bakanlar Kurulunun, 13,2,1962 tarih ve 6/209 
sayılı Kararnamesiyle, «Merkezî hükümet görevlile
rinin dağılış tarzını tespit etmek ve bu dağılışın amme 
'hizmetlerinin en verimli bir tarzda ifasına imkân ve
rip vermediğini inceleyerek, bu hususta teklif ve 
tavsiyelerde bulunmak üzere» bir proje oluşturulmuş 
ve 1 yıllık bir çalışma sonu hazırlanmış, idare tarihi
mizde önemli bir yeri olan MEHTAP Raporu. (Mer
kezî Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporu. 

7.: OECD tarafından gönderilen Van Mook Ra
poru. (Bu, 5 rapordur). 

18. AID tarafından gönderilen Mr. Fisiher'in 3 ra
poru. 

9, Dana sonra, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı kurulmuş ve Teşjkilat tarafından, «İdareyi ve 
Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonu» teşkil 
edilmiş; 

a) İdareyi ve idarî metotları yeniden düzenleme 
konusunda hazırlanan mevzuatla ilgili genel ilkeler, 

Ib) Bakanlar Kuruluna ait bazı yetkilerin ilgili ba
kanlıklara verilmesi, adlı raporlar hazırlanmıştır. 

10. Ülke ekonomisi üzerinde büyük etkileri bu
lunan İktisadî Devlet Teşekküllerinin durumları ise 
geniş araştırmalara konu olmuş, 440 sayılı Kanun nü-
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kümleri uyarınca kurulan İktisadî Devlet Teşekkülle
rini Yeniden Düzenleme Komisyonunun 1964 yılında 
başlattığı çalışmalar, 19168 yılında tamamlanmış, bazı 
kuruluş kanunları hazırlanmış, iştiraklerin devir ve 
tasfiyesi, yeniden değerleme, muhasebe usulleri, tek
nik ve idarî iyileştirme konularım kapsayan raporlar 
hazırlanmış ve ilgili makamlara sunulmuştur. 

'111. Konu ile ilgili çalışmalardan biri de, 29.5.1971 
tarih ve 7/2527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ku
rulan, «İdarî Reform Danışma Kurulu» nca yürü
tülmüş ve «İdarenin Yeniden Düzenlenmesi, İlkeler 
ve Öneriler» adlı, Başbakanlığa sunulan ve sonuçla
nan rapordur. 

Ne yazık ki, merkezî idare ve merkezî idarenin 
taşra teşkilatıyla mahallî idareler ve KİT'lerin kuru
luş ve görevlerinin, kullandıkları idarî metotların iyi
leştirilmesine yönelik bu yoğun ve bilinçli çalışmalar, 
hemen tümüyle düşünce safihasında kalmış, bunlardan 
somut bir sonuç alınamamıştır. Raporlardaki önerilere 
sadece uzun vadeli planlarda ilke halinde yer veril
mesiyle yetinilmiştir. İlke haline dönüştürülürken de 
bütünlüklerinin korunmasına özen gösterilmediği gö
rülmektedir., 

(Konu ile ilgili bütün çevreler, 10 seneden fazla sü
ren söz konusu çalışmalardan somut ve olumlu bir 
sonuç alınmamasını, ortaya konulan önerileri uygu
lamaya dönüştürecek sorumlu merkezî bir teşkilatın 
kurulmamış olmasına bağlamaktadırlar. Nitekim daha 
işin başlangıcında, MEIHTAIP Raporunda, idareyi ge
liştirme konusunda genel sorumluluğu taşımak üzere 
merkezî bir birimin kurulması zorunluluğu görüldüğü 
halde, her nedense bu husus uzun seneler ihmal edil
miştir. 

Kamu yönetiminin, insan unsuruna yönelik iyileş
tirme girişimlerinden sorumlu merkezî bir teşkilatın 
kurulmasıyla en azından, gelecekteki yeni girişimlere 
dayanak teşkil edebilecek fiilî bir sonuç alındığı hal
de, aynı metot, kamu yönetiminin kuruluş ve görev
leriyle idarî metotlarının yeniden düzenlenmesinde uy
gulanmadığından, andan konulardaki çalışmalar da 
tümüyle nazarî kalmıştır. 

Diğer taraftan, 1-12-3 ve 4 üncü Beş Yıllık Plan
larda kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi ko
nusunun birinci öncelik taşıdığı sı)k sık vurgulandığı 
halde, Devlet Planlama Teşkilatının bu eksikliği his
sederek, giderecek tedbirlere uzun vadeli planlarda 
yer vermemiş, merkezî bir organın kurulması husu
sunda ilgilileri uyarmamış bulunmasını da eleştirmek 
gerekir. Adı geçen teşkilatın, ancak Dördüncü Beş 

Yıllık Planda, konuya değinme ihtiyacını duyduğu gö
rülmektedir. 

Dördüncü Beş Yllik Planın 1108, 109)5-1̂ 7̂18 nu
maralı paragraflarında yer alan düşüncelerden kamu 
yönetiminin iyileştirilmesi çalışmalarının merkezî ida
re ile taşra teşkilatının, 'KİT'lerin ve mahallî idare
lerin kuruluş ve görevleriyle kullandıkları idarî me
totların ve personel rejimlerinin tümüyle ele alınıp 
yeniden düzenlenmesi konularını kapsayacağı anlaşıl
maktadır. Bu çok geniş kapsamlı meselelerin çözüm
lenmesinde genel sorumluluğu üsltlenecek merkezî or
ganın ilişkili tedbirleri ise şöyledir : 

A) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 11İ1İ5 
sayılı paragrafında: 

«Yeniden düzenleme çalışmalarında İdarî yapının 
tüm olarak gözden geçirilmesi, temel politikalara gö
re çalışmalarının yönlendirilmesi, koordinasyon sağ
lanması, ortak sorunlardan işbirliği ve araştırmala
rın düzenlenmesi, kurumlara bu yönde teknik yardım
ların sağlanması, çalışmaların izlenmesi, değerlendiril
mesi, yapılmamış hizmetlerin saptanması, görevleri
nin daha etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak 
amacıyla Devlet Personel Dairesi, «Merkezî Kamu 
Yönetimini Geliştirme Birimi» niteliğini kazanacak! 
biçimde yeniden düzenlenecektir.» 

ıB) »19180 yılı Promramı, Ü3 Şu'bat 19«0 tarihli 
Resmî Gazete, sayfa 5llı2 : 

ı«Başbakanlık bünyesinde kamusal ve idarî dü
zenlemelerle ilgili çalışmaları yürütecek, yönlendire
cek, etkin bir izleme ile değerlendirecek merkezî so
rumlu bir birimin kurulması sağlanacaktır.» 

ı'C) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, parag
raf 1167 : 

«Kamu girişimciliğinde belirlenen ilkeler çerçeve
sinde yapılacak düzenlemenin gerektirdiği kanunî ku
rumlara ait tedbirlere ilişkin kanun hazırlama, mev
zuat değişikliği yapma, yeniden düzenleme ve örgült-
leşme çalışmaları en kısa zamanda Devlet Planlama 
Teşkilâtının koordinasyonunda ilgili bakanlık ve ku
ruluşlarla birlikte oluşturulacak bir komisyon tara
fından hazırlanacak, sektör kurumlarının kamu yöne
timliyle sektör kurumlarım oluşturan kuruşlarla iliş
kili Dördüncü Plan döneminide uygulamaya geçile
cektir.» 

D) 19t80 Yılı Programı, 13 Şu'bat 1980 tarihli 
Resmî Gazete, sayfa 50t6 : 

f«Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yeniden düzenlen
mesi çalışmalarına Devlet Planlama Teşkilatı Koor
dinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve Yüksek Denetle
me Kurulu temsilcilerinden oluşacak bir geçici kov 
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misyonun tespit edeceği genel ilkeler, prensipler çer-
çerçevesdnde devam edecek'tıir.» 

E) 1979 Programı : 
«Devlet Personel Dairesinıin fonksiyonunun yete

rince yapabilecek yapı ve etkinliğe kavuşturulması ve 
kamu personelindeki hoşnutsuzluğu giderici düzenle
me çalışmalarına başlanacaktır. 

IDevlet Personel Daiiresi, kamu kesimli için etkili ve 
tutarlı bir insan gücü planlaması yapabilecek bir bi
çimde gerek duyulan insan gücü ve teknik imlkânlarla 
desteklenerek yeniden düzenlenecektir...» 

(Bu ilke ve tedbirler, daha ilk bakışta bunların ara
sındaki çelişkiyi, birlikte değerlendirilmeleri de yeter
sizliklerini hemen ortaya koymaîktadır. îlke ve tedbir
ler çelişkildir. Çünkü bir yandan Dördüncü Beş Yıl
lık Planda, Devlet Personel Dairesinin «Merkezî Ka
mu Yönetimini Geliştirme» birimi olacalk şekilde ye
niden düzenlenmeslinden söz edenken, bir yandan da 
1987 programında Başbakanlık bünyesinde kamusal 
ve idarî düzenlemelerle ilgili çalışmaları yürütecek 
merkezî sorumlu bir birimin kurulacağı öngörülmek
tedir. 

Bu karışıklık yetmiyormuş gibi, Devlet Planlama 
Teşkilatında da 1981 yılında, «însan Gücü, Ücret ve 
Aylıklarla Uğraşan Daire» kurulmuştur. 

'tike ve tedbirler yetersizdir. Çünkü personel re
jimi, teşkilat ve kullanılan idarî metotların birlikte 
iyileştirilmesi çabalarını kapsayan kamu yönetiminin 
yeniden düzenlenmesi konusunu bütünüyle kavrama-
maktadır. Gerçekten, idarî metotların iyileştirilmesi, 
mahallî idarelerin ve merkezî idarenin taşra teşkila
tının günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeleri 
konularının sahipsiz bırakılması, KİT'lerin durum
larının iyileştirilmesi çabalarının somut sonuç ver
mediği mükerreren anlaşılmış olan komisyon usu
lüne terk edilmiş olması, idarenin iyileştirilmesi ko
nusunda iki ayrı görev tanımına dayalı iki ayrı teş
kilat kurulmasının öngörülmesi, ilke ve tedbirlerin 
yetersizliğine belge teşkil etmektedir. 

Esasen Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam da 
kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi Sorununun 
böyle tutarsız, birbiriyle ilişkili olmayan, etkisiz ted
birlerle çözümlenmesi de mümkün görülmemektedir. 

Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin üstlen
diği görevlerin sayısının gittikçe genişlediği, kamu 
görevlilerinin sayısının 1,5 milyona ulaştığı, sosyal 
devlet ve refah devleti kavramlarının yarattığı bi
linçle geniş halk kitlelerinin çeşitli konulardaki ta
leplerinin yoğunlaştığı bu safhada sorunun, genel bir 

yaklaşımla ve kanunî düzenlemelerle birlikte müm
kün olduğu kadar geniş ölçüde, idarî yetkilerden de 
yararlanılarak çözümlenebilecek bir düzeyde yeniden 
ele alınması zorunlu görülmektedir. 

Bu zorunluluğun tabiî gereği hiç şüphesiz bu saf
hada 'kamu yönetimini iyileştirme kavramının kap
sadığı bütün konuları ve görevleri birlikte üslenecek, 
bunların sorumluluğunu tek başına taşıyacak mer
kezî bir organm kurulmasıdır. 

Çünkü, kamu yönetimine dahil birimlerin teşki
lat yapıları buralarda çalışan insan unsurunun tabi 
olacağı statüleri, 'kullanılan idarî usul ve metotların 
biri diğerinden tefrik edilemeyecek bir bütünlük arz 
ettikleri açıktır. Bunların topyekün ve bir ahenk İçin
de geliştirilip, iyileştirilmeleri ancak tek bir merkezî 
otorite tarafından birlikte ele alınmalarıyla mümkün
dür. 

'Hükümetimiz, 28 Şubat 1982 tarihli Resmî Ga-
zete'de yayınlanan 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla uygun gördüğü, «(Bakanlıkların yeniden 
düzenlenmesi ve çalışma esaslarının kanunî daya
nağının noksan olduğunu, karşılaştığı bazı engeller 
yüzünden anlayınca, Başbakanlık Yasa Tasarısı çalış
malarının 9 numaralı raporunun 141 inci sayfasında 
4 sıra numarasında görüldüğü gibi, 4 Mart 1982 ta
rihli, 101-1188/267 dosya numaraisi'yla şu anda ko
numuz olan «Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ku
ruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi 
ile İlgili Yetki Kanun Tasarısı» nı Danışma Meclisi
mize sunmak zorunda kalmıştır. Malumunuz olduğu 
üzere, bir buçuk yıldan beri bu 'konu üzerinde çalı
şılmış, 'ikî kanun tasarısı halinde konuya çözüm ara
mışsa da, «Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme 
Koordinasyon Başkanlığı» atfı ile Başbakanlıkta ku
rulan bu teşkilat, çalışmaları tamamlayamamıştır. 
Hazırlamakta olduğu : 

1. Bakanlıkların Kuruluş Esasları Hakkındaki 
Kanun Tasarısı (Çerçeve). 

2, ÖRGE, Devlet Organizasyon ve Yönetimi 
Geliştirme Teşklilatı Kurulması ve Kamu Kuruluşla
rında Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Hiz
metlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısın
dan, İkincisi birincisine aykırı olduğu için Bakanlar 
Kurulunda İmzadan geri çekilmiştir. (Aynı Rapor; 
Sayfa : 175, Çekiliş tarihi : 25 Ocak 1982) 

Tasarı ile her türlü idarî 'düzenlemeye yetki ala
cak Hükümetin, bir buçuk yıldan beri üzerinde çalış
tığı konuları daha mükemmel yapabilmesi için şim
dilik göze çarpan aksaklıkların açıkça belirtilmesin-
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de fayda görülmektedir. Bakanlıkların Yeniden Dü
zenlenmesi Çalışma Esaslarında şu hususlar göze 
çarpmaktadır. 

1. Başbakanlıkta Neşriyat Dairesi Başkanlığı 
esas birim olarak ele alındığı halde, 'diğer bakanlık
larda, yayınlar genel müdürlüğü şeklinde yardımcı 
birim olarak kabul edilmiştir. 

2. Başjbakanlıkta, Devlet Personel Dairesinde, 
Cumhurbaşkanlığında, Atom Enerjisinde... Genel Sek
reterliklerin fonksiyonları ayrı ayrı olduğu halde 
hepsinin yardımcı 'birim olarak kabul edilmesi müm
kün görülememektedir. 

3. Yeni ihdas edilen bakanlık genel 'sekreterlik
lerinin; bakanlık müsteşarlarının, müsteşar yardımcı
larının, genel müdürlerinin, özel kalem müdürlerinin, 
evrak müdürlerinim ve bakanlık müşavirlerinin yetki 
ve sorumluluklarına müdahale edecekleri ve böylece 
bir yıldan iberi uygulamada görüldüğü gibi, vatan
daşları yönünden huzursuzluklara sebep 'olacakları, 
kararın 11 inci maddesinde açıkça görülmektedir. 
Gazetelerde çıkan, vatandaşlara ve Danışma Meclisi
mize verilen cevaplardaki sorumsuzluklar bunun açık 
'delilidir, 

4. Kararın 2 nioi maddesinde Başbakanlıkla ilgi
li 4951 Sayılı Kanuna göre, Devlet bakanlıkları ku
rulacağı belirtildiği halde, bu Kararla, kuruluşların 
teşkilat kanunlarındaki kadrolar, kanunsuz bir şekil
de Bakanlar Kurulu Kararıyla iptal edilmektedir. 
Bu kanunen mümkün değildir, eğer bu 'kanun çık
mazsa. Unvan kargaşalığı devam etmektedir. Bu Ta
sarının bir an önce kanunlaşması gerekmektedir. 58 
sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına verilen Öz
lük İşleri Genel Müdürlüğü kadrosunun, bu kararla 
beraberlik sağlanması, stan'daıt unvan olarak kabul 
edilmesi bakımından, Personel Genel Müdürlüğü 
olarak değiştirilmesi yerinde bir karar olmasına rağ
men, Adalet Bakanlığında özlük İşleri Genel Mü
dürlüğü unvanının korunmasının sebebini anlamak 
mümkün değildir. 

5. Kanunla kurulmuş Devlet Planlama Teşkila
tı dairelerinin, müsteşar yardımcılığı seviyesine çıka
rılması, kısaltma adlarında (D) daire adının bulun
duğu halde adlarının yazılmamış olması, müsteşar 
yardımcılığı yazılmış olması dikkat çekici görülmek
tedir. Ayrıca bu teşkilatta genel sekreterlik esas bi
rim olduğu halde, bakanlıklar gibi yardımcı birimler 
bölümüne alınmıştır. 

6. Devlet Memurları Kanununa göre Devlet 
memurlarının yetiştirilmeleri zorunludur. Bazı Bakan

lıklarda bu hizmetlerin personel dairelerine veya ge
nel müdürlüklerine, personeli daha az; Adalet, Iç'iş-
leri, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Orman, Kültür ve 
Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlıklarında ise, müsta
kil dairelere verilmiş olması düzenlemenin noksan 
bir yönü olarak görülmektedir. 

7. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığında, iş
veren ve 'işçi ilişkileri adında bir dairenin muhafaza 
edilmesi, konunun esas sorumlusu olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında bu konuya yer ve
rilmemesi dikkatimizi çekmektedir. 

8. Bütçe müzakerelerinde arz ettiğim gibi, (42 
nci Birleşim, sayfa; 598) «Bir bakanlıkta aylarca ya
pılan ilmî bir çalışma sonu, 12 Eylül tarihinden son
ra: 23 genel müdürlük, 14 daire başkanlığı ve 4 ba
ğımsız genel müdürlük kurularak, yüzde 40 artışlı bir 
hizmet genişlemesine geçilmiş; her nedense getirilen 
Kararnamede genel müdürlük yüzde 60 bir daraitrna 
ile 11 genel müdürlüğe indirilmiştir.» Bu çalışmala
rın hatalı ve baştan savma bir şekilde yapıldığının 
açık bir örneğidir. 

9. Ayrıca, yetkili dairelerin görüşü alınmadan, 
sadece Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeye gö
re : (Hepinize gelen yüzlerce mektupta görüldüğü 
gibi) 

Genel idare hizmetleri sınıfında 435 325 personel
den sadece yüzde 8,6'sı olan 37 691 'i; teknik hizmet
ler sınıfında 117 525 personelden yüzde 7ö'i olan 
82 630'u, sağlık hizmetleri sınıfında 95 634 perso
nelden yüzde 47'si olan 44 6381, eğitim - öğretim 
hizmetler sınıfında 409 749 personelden yüzde 17'si 
olan 72 597, avukatlık hizmetleri sınıfında 2 750 per
sonelden yüzde 911 olan 2 2971, din hizmetleri sını
fında 49 986 personelden binde 2,81 olan 140 kişi, 
emniyet hizmetleri sınıfından 66 555 personelden (Ki, 
onlara burada lojman tahsis etmeyi gönülden istedik) 
binde 1,81 olan 1 116 kişi, mülkî idare hizmetleri 
sınıfından 1 613 personelden yüzde yüzü olan 1 613'ü, 
Devlet mmeurlarına verilen hakka, hukuka hizmete, 
liyakata, kariyere, eşitlik ilkesine uymadan gelişi 
güzel dağıtılan ek göstergeler, verilen yetkilerin ye
rinde ve gereği gibi kullanılmadığını açıkça göster
mektedir. 

Devlet personel tarihinde görülmemiş bir dü
zenlemeye de kısaca temas etmek istiyorum. 

Üst kademe yöneticilerine net 12 bin Türk Lirası 
özel görev tazminatı getirilirken, 15 inci derecenin 
1 inci kademesinde net 14 671 Türk Lirası alan me
mur, bir yıl sonra net 21 lira terfi farkı almaktadır. 
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Düzenlemenin hatalı olması sebebiyle, aynı memur, 
14 üncü derecenin 2 nci kademesinde 2 yıl sonra 
14 792 Türk Lirası, 14 üncü »derecenin 3 üncü kade
mesine terfi ettiği halde 19 lira noksan; yani 14 773 
Türk Lirası; 13 üncü derecenin 1 inci kademesinde 
ise; yani 2 yıl sonra, 14 794 Türk Lirası, yani 2 lira 
terfi farkı almaktadır. 

Bordro yanıltıdadır. Yüzde 25 zamla mukayese 
etmek için bunu arz etmek istiyorum; Malî Yıl Büt
çesinde arz ettiğim gibi. Efendim, geçici bir madde 
ile işçilere belli bir miktar eklendi sağ tarafa, ma
lumunuz olduğu üzere; o paralar gelişi güzel dağı
tıldığı için bu ortaya çıkmıştır. 

Bu bariz hata olarak değil, bilgi noksanlığı ve 
Devlet Memurları Kanununa, bu Kanunun uygula
masıyla sorumlu Devlet Personel Dairesine ve Dev
let memurlarına karşı sorumsuzluğun açık delilidir. 

10. Her bakanlıkta yeniden kurulan komptro-
lörlük dairelerine, Bütçe - plan, A.P.K., İstatistik, 
O-M birimleri bir araya getirileceği için teşkilata fay
dalar sağlayacaktır. Ancak, görev ve sorumlulukları
nı aynı bakanlıklarda bu unvanda kurullan dairele
rin korunması hizmette duiblikasyona yol açacaktır. 

11. Bütün bunlara rağmen yeniden düzenleme 
atılmış en cesaretli adım olduğu için memnun olmak 
gerekir. Ancak : 

a) Unvan standardizasyonu, 
b) Kadro standardizasyonu, 
c) iş analizi yapılmadığı için; iyi sonuç verme

yeceği açıkça görülmektedir. Bu 3 unsur da birbiri
ne sıkı sıkıya bağlı olup, başarının temel unsurları
dır. 

a) Unvan Standardizasyonu : Unvan, her görev 
veya işe karekteri ve özelliğine göre verilen addır. 
Standart unvan, her bakımdan birliği, beraberliği 
sağlayan ortak manadaki unvandır. Unvan standart
laşması ile personel unvanları arasındaki karmaşık
lıklar azalacak, ekonomik ve sosyal standart kadro 
düzenine geçilebilecek, böylelikle Genel Kadro Ka
nunu daha esaslı olarak çıkarılabilecektir. Bu konu
da Devlet Personel Dairesi, yıllardan beri ele alın
mayan unvan standardizosyonunu tamamlamıştır. 
Tariflerin yazılmasına başlanmıştır, sonuçlandırılmak 
üzeredir. Ancak, Maliye Bakanlığının bir genelge 
yayınlayarak unvan standardizasyonu yapmakta ol
duğunu bakanlıklara bildirmesi, Devlet Personel Dai
resinin 'kanunî görevine ve bu Dairenin bağlı olduğu 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısının yetki
sine müdahale olarak kabul edilmesi gerekir, tabiî 
hakkı varsa. 

b) Kadro standardizasyonu : Kariyer sistemini, 
ihtisaslaşmayı olumlu yönde etkileyebilmesi için kad-
rolama (norm kadro düzeni); yani kadro standar
dizasyonu yapılması mecburiyeti vardır. 

160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
Hakkında Kanunun 5 imci maddesi ile Devlet Perso

nel Dairesine, memur, hizmetli ve kadro unvanlarını 
standart hale getirmek görevi verilmiştir. Yani, bu 
konudan sorumlu Daire vardır ve bu Daire her iki 
işi de yerine getirmiştir. 

Norm kadro düzeni yeni görev unvanlarına açık
lık getirir ve değişik anlayışları önler. Kadro unvan
larının, kadroyu meydana getiren öğelerin ortak 
özelliklerini yansıtması ve onu başka kadrolardan 
ayırt edici biçimde tespit edilmiş olması bu amacın 
greçekleştirilmesine yardımcı olur. Bu durum, tüm 
peroonel 'işlemleri için kolaylık sağlar. 

Unvan - kadro standardizasyonu ve iş analizi 
birlikte yapılırken; teşkilatın kuruluş amacı, politi
kası, yapısı, görevleri çok iyi tespit edilmelidir. 

Görev konusuna bir açıklık getirmek istiyorum. 
Ödev; görevin öğelerinden biridir, yapmak zorunda 
bulunulan mükellefiyettir. Görev; ödev, yetki ve so
rumlulukların toplamıdır; yani kendisinden beklenen 
eylemdir. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir. 

Son olarak teşkilatın kadroları tespit olunur. 
Görev değerlendirilmesi çok önemli bir konudur. 

1. İlk önce, görev değerlendirilmesini yürütecek 
kuruluş belli olmalıdır. Bu Tasarıda görüldüğü gibi 
bu noksandır. 

2. Çalışma bir program dahilinde ele alınmalı
dır. 

3. Teşkilattaki görevlerin analizi yapılmalıdır. 
Bunun için : 

a) Görevlerin tarifi, 

b) Görevin yetki ve sorumluluklarının neler ol
duğu, 

c) Görevin ne gibi zihnî Ve bedenî yetenekler is
tediği, 

d) Çalışma şartlarının neler olduğu tespit olun
malıdır. 

4. Görev değerlendirilmesinde yedi anafaktöre 
belli puanlar verilerek değeri tespit olunmalıdır. Bu 
faktörler şunlardır : 

a) Sorumluluk, 
b) Zihnî yetenek, 
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c) Temel bilgi, 
>d) Bedenî gerekler, 
e) Eğitim gerekleri, 
f) İşbirliği, 
g) Çalışma şartlarıdır. 
Bütün bunlar Başbakanlıkça yapılmadığı için 

Hükümet Yetki Kanunu getirmiştir. 
Verilecek yetkinin çok iyi bir şekilde kullanılma

sı gerekmektedir. Vereceğim örnek yetki müdahale
sini ve yetki devrindeki hatayı açıkça gösterecektir. 

a) 160 'sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile memur, hiz
metli ve kadro unvanlarını standart hale getirmek, 
kurumların memur ve hizmetli kadrolarının hizmet 
icaplarına uygun bir seviyede tutulması için gerekli 
revizyonları yapmak, memleketin iktisadî, sosyal ve 
malî 'durumunu takip ederek maaş ve ücretlerde ve 
diğer özlük haklarda yapılması icap eden tadilleri 
hazırlamak görevi Devlet Personel Dairesine veril
miştir. 

(b) 657 sayılı Kanunu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun 3 üncü maddesiyle bu Kanunun uygulanma
sı ile ilgili konularda kurumlar, bağlı veya ilgili ol
dukları bakanlık eliyle Devlet Personel Dairesine, bu 
Dairenin bağlı olduğu Devlet Bakanlığı kanalıyla 
başvururlar, hükmüne İ7619 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan düzenlemeler, kadro ihdas ve iptalleri, 
yan ödeme kararnamesi, özel görev tazminatı, ek 
göstergelerle ilgili hiçbir hususta görüş alınmadığı 
gibi, Bakanlar Kurulu kararlarında da Devlet Per
sonel Dairesinin görüşlerinin alındığı açıkça ifade 
edilmiş. 8/4287 sayılı Bakanlar Kumlu kararının 
5 inci maddesinde aynen şöyle yazılıdır : 

«a) Bu karar ve ekli cetvellerin uygulanmasın
dan doğacak sorunları ödemelere esas olacak biçim
de çözüme bağlamaya ve benzer görev unvanları 
saptamaya, 

b) (Kadro (görev) unvanları yeni teşkilatlanma 
sonucu değişenlere, değişiklikten önceki kadro (gö
rev) unvanları için saptanmış bulunan zam ve taz
minat miktarlarından az olmayacak şekilde ödeme
de bulunulmasının ilgili kurumun teklifi üzerine ka
rara bağlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.» hük
müyle hem yetki müdahalesi, hem de usulsüz olarak 
yetki devri yapılmıştır. 

Bu yetki devriyle ilgili (Danıştaydan gelen arka
daşlar çok karşılaşmışlardır) bir konuyu açıklamak 
istiyorum. 

idarenin ve kamu görevlilerinin yetkileri önce
den mevzuatla belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi ve 

Daniştayın kararları müşterek, aynen okuyorum : 
«Usulüne göre yapılmamış yetki devrine daya

nılarak alınan kararlar da, yetki yönünden sakat 
olur. (Yani, 26 Şubat tarihinden şu ana kadar görev 
değişikliği yapanların almış oldukları bütün kararlar 
bu durumdadır) Bilindiği gito'i, kamu hukukunda bir 
makama verilen yetki, aksine bir hüküm bulunma
dıkça o makam tarafından kullanılır. Bir makamın 
yetkisini başka bir makama devredebilmesi için, 
mevzuatla yetkili kılınması gerekir. Yetki devri belli 
konularda olabilir. Bir makamın kendisine verilmiş 
olan yetkileri, bütünüyle başka bir makama devredi
lemez. Bu şartlara uymadan yapılan yetki devri hu
kuka aykırı olur. Hukuka aykırı olarak yapılmış olan 
yetki devrine dayanılarak alınan kararlar da yetki 
yönünden saklanmış bir işlem durumundadır, iptal 
edilmeleri gerekir, (atamalar dahil).» 

Sonuç olarak; Hükümetten gelen kanun tasarıla
rında da görüldüğü gibi, acele ve yetkisiz kişi ve ku
ruluşlar Hükümetimizin çalışmalarına gölge düşür
mektedirler. Devlet Personel Dairesi, Orta Doğu 
Amme İdaresi Ensititüsü uzmanları ve Başbakanlıkta 
kurulmuş birim konuya çözüm getirecek güçtedir. 
Yetki Kanun Tasarısının amacına ulaşması 'için 1,5 
yılın fazla olduğunu, yapılanların görülmesi ve kar
şılaşılacak aksaklikların düzeltilmesi ve kurulacak 
parlamenter sisteme noksansız teslim edilebilmesi için 
bir yıl sürenin kâfi geleceğini takdirlerinize arz eder
ken, Yüce Meclise saygılar sunar, uygulamanın Dev
letin varlığını koruyacak yönde olmasını ve haksızlık 
getirmeyecek, memur teminatına gölge düşürmeye
cek şekilde, keyfî değil, ilmin ışığı altında ele alın
masını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğîu. 

Sayın Tutum, buyurunuz. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; sıramı Ah
met Senvar Doğu'ya veriyorum ve ben de O'nun 
sırasında konuşmak istiyorum izninizle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

Danışma Meclisinin çok sayın üyeleri; 

Huzurunuza gelmiş bulunan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeni
den Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Kanunu Tasarısının, 
üyesi bulunduğum Bütçe - Plan Komisyonundaki mü
zakereleri sırasında bu yetkinin Hükümete verilmesi 
gerekeceği yönünde oy kullandım. Ancak, Komis-
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yonda açıklıkla dile getirdiğim bazı endişelerimi siz
lere duyurabilmek, Maliye Bakanlığının özel duru
muna dikkatlerinizi çekmek ve Hükümetimizin böy
lesine önemli bir yetkiyi kullanırken çok dikkatli ve 
titiz davranması gerekeceğini tekrar vurgulayabil
mek için söz hakkımı mahfuz tutup huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım; 

Tasarının genel gerekçesi incelendiğinde; Hükü
metimizin bu yetkiyi istemesinin ananedenlerine me
tinde çok özet biçimde yer verilmiş olduğu müşahe
de edilmektedir. Bu gerekçeyi işin önemiyle müte
nasip görmek mümkün değildir. Doyurucu olmadığı 
bir yana, haddinden fazla kısa tutulmuş, âdeta met
ni hazırlarken olduğu gibi aceleye getirilmiştir. 

Hal böyle iken, 16 Nisan 1982 tarihli bir İstanbul 
gazetesinin ekonomi ve toplum sayfasında konuya 
ilişkin Sayın Başbakan Yardımcımız Özal'ın görüş
leri şu anabaşlıklar altında yer almıştır : 

ı«Şehirli yolunun, köylü çeşmesinin yapılması için 
Ankara'ya gelmemeli.» 

«Devlet, adama göre iş değil, işe göre memur 
bulmalı.» 

«Mantar gibi biten genel müdürlüklerin sayısı 
azaltılmalı.» 

«Polis, savcı ve vergi memuru daha iyi imkânlar
la çalışmalı.» 

«Teftiş sistemi yerine memura güven sistemi ge
tirilmeli.» 

Sayın Özal'ın bu ifadeleri Tasarının gerekçesinde 
yer alan esaslardan daha detaylı ve doyurucudur. 
Zamanınızı almamak için tamamını okumaya gerek 
görmüyorum. Arzu eden arkadaşlarıma konuşmamın 
hitamında göstermem mümkündür. 

Gönül isterdiki, bu ifadeler Tasarınm gerekçesin
de Hükümet görüşleri olarak yer alsın ve üye arka
daşlarımızın bakış açıları ve tartışma imkânları daha 
da genişlemiş olsun. 

Devlet demek, her şeyden önce insanlar ve kural
lar demek olduğuna göre, Türk bürokrasisine çeki 
düzen vermek en büyük reformlardan biri olma isti-
dadındadır. Hiç şüphesiz ki, 12 Eylül Harekâtının 
yarattığı uygun ortamı en iyi biçimde değerlendirip, 
kalıcı bir reform yapmak, vatanını, milletini ve Cum
huriyetini seven her Türk'ün üzerinde mutlak ittifak 
ettikleri bir husustur. 
Değerli arkadaşlarım; 

Bu noktada ekonomik politikayı uygulayanların, 
ekonomik tercihlerdeki rahatlıklarını idarî ıslahat 
safhasında bulmalarının mümkün olamayacağını ha

tırlatmak isterim. Birinde tedbirlerinizi acı ilaç ola
rak tavsif etmek mümkünken, idarî ıslahatta bürok
rasinin, yani biraz evvel değindiğim devletin beşerî 
yapısının bazı organlarını kesmeniz gerektiğinin mut
lak bilinci içinde olmak zorundasınızdır. O halde, da
ha akılcı, daha inandırıcı, daha müşfik, daha teskin 
edici olmak, anatercihleriniz cümlesinden olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetimizin bu yetkiyi Yüce Meclisten iste

mesinden önce konuya ilişkin bir Şubat Kararnamesini 
yayınlamış olduğu hepimizin malumlarıdır. Hüküme
timizin Türk bürokrasisine nasıl baktığını simgele
mesi bakımından, bu Kararname son derece calibi 
dikkat hususları ihtiva etmektedir. Metinler üzerinde
ki bazı tespit ve teşhislerimin bende endişe yarattığnı 
huzurunuzda ifade etmek isterim. Bunlardan önemli 
gördüklerime kısaca değineceğim., 

Hemen belirtmek isterim ki„ böylesine mühim bir 
Kararname üzerinde uzun uzun çalışılamamış, yeni 
personel rejimiyle getirilen değişikliklerin yürürlük 
tarihi olan 1.3.1982 tarihine takaddüm için, metnin 
hazırlanması, kadro iptal ve ihdasları, unvan değişik
likleri son derece aceleye getirilerek yayınlanıvermiş
tir, 

Sonradan öğrendiğimize göre, iki Başbakan Yar
dımcımız arasındaki konuya ilişkin işbölümü, Sayın 
Baykara'nın başka işlerinin çıkması nedeniyle bozu
lunca, «Ekonomik politikanın devi» olan Sayın Özal 
tarafından bu operasyon tamamlanmış, belki de bu 
nedenle olacak, Kararnamenin homojenitesi bozul
muştur. Kararnamenin bu zaafı Bütçe - Plan Ko
misyonunda en iyi şekilde teşhis edilince Sayın Özal 
aynen (Tutanaklardan okuyorum) şöyle bir ifadede 
bulunmuştur : «Bu Kararnameyi çıkardığımız zaman 
şunu da görmek istedik : Tatbikatını yapalım, aksak
lığımız var mı, yok mu anlayalım. O vakit yetki ka
nunu çıkartırsak düzenleme, tekrar düzenleme daha 
kolay olur. Bunu da getirdik. Bu da yetki kanununyla 
tekrar düzenlenebilir bir duruma gelecektir.» şeklin
deki ifadeleriyle durumu izah etmişlerdir. Okuduğum 
metin aynen Sayın Özal'ın tutanaklara geçen ifade
sidir. 

Özetle, bu izah tarzından acele hazırlanmaktan 
dolayı yapılan hataları nasıl olsa düzeltiriz anlamı 
çıkmaktadır. Kanun gücünde kararname çıkarma 
yetkisi, gayet tabiî ki icraya bu kabil elastikiyetler 
getirdiği için mevzuatımıza girmiştir. «Bu yetkiyi na
sıl olsa kullanacağız» diyerek tedbiri elden bırakmak, 
başka bir anlatımla, hataları asgarî düzeyde tutabi-
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Iecek bir gayret içerisinde olmamak, sanırım pek I 
mazur görülecek hususlardan olmasa gerektir. 

Bu, «nasıl olsa düzeltiriz» yaklaşımı, bürokrasiyi I 
geniş ölçüde tedirgin etmiş, he gün değişen bakanlık 
teşkilat şemaları, erken emeklilik uygulamasının boz
duğu moraller henüz düzelmeden, pek çok memurun I 
kadroları ve kadro unvanlarını değiştirmiş, bazı mük
tesep hakları ihlal etmiş, memurlar bu nedenle bü
yük moral yıkıntısı içerisine itilmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şubat Kararnamesiyle yapılan hataları düzeltebil

mek ve yaraları sarmak için huzurunuza gelen bu 
Yetki Tasarısında, hayrettir, bu defa da bozulanları 
düzeltebilmek için mutlaka lüzumlu ve şart olan bir 
yetki, yeniden kadro iptal ve ihdas yetkisinin isten
mesi maalesef unutuluvermiştir. îşte bu noktada, ye
niden kadro iptal ve ihdas yetkisi veren hükümlerin 
Tasarı metnine mutlak alınmasında zaruret görmek
teyim. Bu yetkiden Hükümetimiz mahrum bırakılırsa, 
yapılan hataları tashihte imkânsızlıklarla karşılaşıla
rak, kanun gücünde kararname çıkarmaktan istenilen 
ve beklenilen sonuca erişmekte güçlükler çekilecek
tir. 

Ayrıca, bu yetki verilmediği takdirde, hepimizin 
bir an önce çıkmasını beklediğimiz Genel Kadro Ka
nun Tasarısının çabucak hazırlanması da çok zorla
şacaktır. 

Arkadaşlarımız tarafından konuya ilişkin bir öner
ge verilmesi halinde, imzamla katılabileceğimi huzu
runuzda ifade etmek isterim. 

Yayınlanan Şubat Kararnamesinde, bakanlıklar-
arası uygulamalarda prensiplerden çok, istisnalara 
yer verilmiş olduğu gözlenmektedir. Bu istisnaların 
nasıl metne girdiğini, gene Sayın Özal'ın Bütçe -
Plan Komisyonunda yaptığı açıklamalarında görmek 
mümkündür. Kendilerinin ifadelerine göre, sayın ba
kanlarımızla Sayın Özal arasında çetin pazarlıklar j 
sürdürülmüş, şema ve metinler bilahara tespit edil
miştir. Operasyon bu şekilde tamamlanınca, bakınız 
neler olmuştur?.. 

Sayın arkadaşlarım; bunu bir - iki çarpıcı misal
le izah etmek istiyorum : 

Tarım ve Orman Bakanlığımız dört anagenel mü
dürlüğe indirilirken, DPT Müsteşarlığının dört daire 
başkanlığı aynen dört müsteşar muavinliğine dönüş
türülmüş; Türk idaresindeki klasik müsteşar - müs
teşar muavini - genel müdür kademe zincirine bir 
darbe indirilerek, ilk büyük ve elit istisnanın vücut 
buluşuna imkân tanınmıştır. Bu tefrikin gerekçesini 
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DPT'nin Türk bürokrasisine kaptan köşkünden baka
bilme gayesiyle izah etmek istemiyorum; ama ne var 
ki, bal tutan gerçekten bu noktada parmak yalamış
tır. 

Bazı bakanlıkların personel ve idarî işler genel 
müdürlükleri aynen bırakılırken, bazı bakanlıklarda 
aynı işi gören bu birimler daire başkanlıkları merte
besine indirilivermişlerdir. 

Dahası var sayın arkadaşlarım; Dışişleri Bakanlı
ğımızda, ta Atatürk zamanında bile mevcut olan Ge
nel Sekreterlik ve sonradan ihdas edilen genel sekreter 
yardımcılıkları tamamen kaldırılırken, Maliye Ba
kanlığında yakın zamana kadar bir müsteşar muavi
nine bağlı olarak görev yaptığı bilinen Hazine Genel 
Sekreteri, sanki Maliye Bakanlığında düzeltilmesi dü
şünülen başka birim kalmamış gibi, aynen bırakıl
makla yetinilmemiş, üstelik Beşinci Müsteşar Yardım
cılığı seviyesine yükseltilivermiştir., 

Taşra teşkilatı olan ve olmayan bazı bakanlık bi
rimlerinin kadro ve unvan dağıtımında fonksiyonel 
ağırlık ve dengelerine hiç önem verilmediği büyük 
ölçüde dikkatleri çekmektedir. Mesela, Maliye Ba
kanlığında Gelir Teşkilatı, Muhasebat Teşkilatı, Mil
lî Emlak Teşkilatı birer idaredirler. Taşrada herbiri-
nin geniş ve yaygın teşkilatı mevcuttur. Bunların ya
nında, esasında sekreterlik hizmeti yapan birimler de 
vardır. Mesela, Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlü
ğü, Hazine Genel Sekreterliği gibi. Bunların taşra 
birimleri yoktur. Teşkilatı olan birimlerle, sekreter-
ya görevi yapan birimlere verilecek genel müdür yar
dımcılıkları arasında sayı olarak büyük farklar ol
mak lazım gelirken, ağırlıklar tamamen ters kullanıl
mış, Hazine Genel Sekreterliği gibi bir birime, üç ge
nel müdürlük yanında, fi! tane genel müdür yardım
cılığı verilirken, 30 bin kişilik bir Gelirler Teşkilatına 
beş tanecik genel müdür yardımcılığı verilmiştir. Dev
let gelirini toplamak gibi büyük görev üstlenmiş bir 
teşkilatın bu şekilde, adeta üvey evlat muamelesi gör
mesinin mantıkla izahını yapmak, sanırım mümkün 
değildir sayın arkadaşlarım. 

Şimdi sormak lazımdır; acaba bu tespitlerde ger
çekten reformist yaklaşımlar mı, yoksa sayın bakan
larımızın pazarlık güçleri veya sempatileri mi daha 
etkili olmuştur?.. 

Yukarıda verdiğim misaller karşısında, bunun re
formist yaklaşımlarla izahının mümkün bulunmadığı
nı, üzülerek ifade etmek isterim, Türk bürokrasisini 
bu şekilde ıslah etmeyi hiçbirimiz düşünemeyiz. Ak
si halde bu hatalar düzeltilmezse, üstelik konuya bu 
şekilde yaklaşılmakta ısrar edilirse, bürokrasiyi hiç 
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işlemez hale getiririz. Benim endişelerim bu nokta
dadır, 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Söz idarî reformdan açılınca, ister istemez aklı

ma hemen Maliye Bakanlığımız gelmekte ve bu gü
zide Bakanlığımızın kötü kaderi beni ziyadesiyle üz
mektedir. Bakanlığın çalışmasına ve teşkilatlanışına 
imkân veren kanunlar çok eski ve günün şartlarına 
cevap veremeyecek kadar eksik ve demodedir. Mese
la, Gelirler Genel Müdürlüğünün yetki ve görevlerini 
düzenleyen en yeni kanun 1950 tarihlidir ve 32 yıl
lıktır. Günümüzün şartlarıyla o zamanın şartlarının 
mukayese kabul etmez biçimde birbirinden farklı ol
duklarını sanırım takdir edersiniz. 

Bütçelerimiz iki yıldır trilyon duvarını geçmiştir, 
Maliyedeki Gelir Teşkilatımız vergi toplamada bü
yük zorluklarla karşılaşmaktadır, Bakanlık 26 Şu
bat Kararnamesiyle kendisine giydirilen gömleğe 
sığamamaktadır, Bu nedenle, bu Bakanlığımızın günün 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern bir teşkilat 
kanununa kavuşması şarttır. 

Maliye Bakanlığındaki büyük noksanlıklardan bir 
tanesi de, denetim birimleriyle ilgili bir rasyonel yak
laşımın asla ve kafa yer almamış olmasıdır. Aynı işi 
gören 3 - 4 tane birimimiz vardır. Bugün birinci de
rece kadro alamadıklarından dolayı rahatsız olmuş, 
özel sektöre kaçan çok değerli kontrolör arkadaşları
mı bilmekteyim. Bunların üzüntüleri her gün beni 
kahretmektedir. Gelin görün ki, çıkarılan Kararname
de onlarla ilgili en ufacık bir lafa dahi rastlayamaz
sınız. , 

Bu Kararnameye bu şekilde bakarsanız, reform 
bunun neresindedir? 

Yalnız, bu ihtiyaç öteden beri bilindiğinden, Ba
kanlık pek çok kereler ameliyat masasına yatırılmış, 
yerli ve yabancı pek çok teknisyen ve ilim adamı 
yazdıkları raporlarla çok güzel teşhisler koymuşlar; 
fakat ameliyat, kanun çıkarılamadığı için, bir türlü 
gerçekleştirilememiştir. Bunlardan çok mühimlerine 
Sayın Kantarcıoğlu değinmişlerdir. 

1951 tarihli Martin ve Cush'ın hazırladığı Maliye 
Bakanlığı tdaresi hakkındaki rapor ve B. Frank Whi-
te'ın 1963'te hazırladığı Türk Vergi İdaresinin Islahı 
hakkındaki rapor, bunların en belli başlılarındandır. 

White, ta 1963'lerde Gelir İdaresinin durumunu 
bütün çıplaklığıyla ortaya koyup, bugün bile geçerli
liğini aynen koruyan çareler teklif etmiş ve Gelirler 
idaresini, ta o zaman müstakil bir müsteşarlık biçi
minde düşünmüştür, Bu raporun akılcı bir revizyon-
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dan geçirilip, aynen kanunlaşması gerektiğine Hükü
metimizin bilhassa dikkatini çekmek isterim, 

Gerçekten bugün «güçlü bir devletim» diyebilmek 
için, güçlü ve modern bir maliye teşkilatına sahip 
olmak zorunludur. Amerika Birleşik Devletlerinde 
Mafiya ile başa çıkabilen, devlet otoritesini bu ille
gal örgüte kabul ettirebilen tek teşkilatın, Maliye 
Bakanlığı ve Vergi Teşkilatı olduğu asla unutulma
malıdır. 

Üzülerek ifade edeyim ki, Maliye Bakanlığının 
bugünkü teslimiyetçi tutumu değişmedikçe, özlenen 
reformun gerçekleşeceği konusunda çok büyük endi
şelerim vardır. Bu nedenle, Maliye Bakanlığının mut
laka istisnaî bakanlıklar arasında yer almasını ve bu 
özelliklere uygun olarak düzenlenmesini vurgulamak 
gereğini duymuş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Hükümetimiz, olumlu oylarımızla eğer istediği 

bu yetkiyi alırsa, her bakanlık teşkilat kanununun ha
zırlanışı sırasında bürokratik çıkarların, peşin hüküm
lerin, klikler arası menfaat sürtüşmelerinin, küçük 
çıkar hesaplarının ve özellikle hararetli pazarlık te
şebbüslerinin asla söz konusu olamayacağı, 12 Ey-
lül'ün karekterine uygun, mükemmel çalışmalar ya
pılmasını, mevcut aksaklık ve haksızlıkların derhal 
düzeltilmesini Hükümetimizden beklemekte olduğu-
ğumuzu huzurunuzda ifade ederken, sözlerimi burada 
bitirir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu, 
Sayın Cebeci, buyurun. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
HukümetimMn yüksek kararlarınıza sunduğu, 

kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi 
amacıyla, kanun gücünde kararname çıkarma yet
kisi öneren Bütçe ve Han Komisyonumuzun, bazı 
değişikliklerle, kabul ettiği metin üzerindeki görüş ve 
düşüncelerimi, şu konularda yoğunlaştırarak, arz et
mek istiyorum : 

1. Bir yetki devri demek olan kanun gücünde 
kararname çıkarma fonksiyonunun yararları ve sa
kıncaları nelerdir? 

2. Hükümet Tasarısı ve Bütçe Pian Komisyonu
nun teklif ettiği metnin çerçevesine genel bakış. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yüksek bilgileri bulunduğu üzere, yetki idevri-

nin, yönetim yapısının her kesimlinde olduğu gibi, 
Devletin tüm yapısını ilgilendiren konularda da bir
takım yararları ve sakıncaları olduğu bir gerçektir. 
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Örneğin; bir genel müdürlükte, genel müdürün bazı 
konularda yardımcılarına yetki devrinde bulunması, 
işleri hızlandırabilir; ancak; genel müdür bu yetki 
devrini, genel müdürlüğün tüm fonksiyonlarına ge
nişletmek isterse, burada kuruluşun amacından sa
pılması, yetkilerin dağılması ve sorumsuzlukların 
başgöstermesi gibi olumsuzluklar görülebilir. 

Yetki devri konusu, devlet çapında ele alındığı 
zaman, her şeyden önce, temelde yürütmeye belli 
konulanda ve belli bir süre için yasama yetkisinin 
verilmesi anlaşılmaktadır. 

Hiç kuşku yok ki, ivedilik gösteren kapsamı 
dar, yansımaları sınırlı, kısa sürede sonuç alına
bilecek sosyal, ekonomik, idarî veya kültürel so
runların çözümü için belli koşullar altında yetki 
devri, bazı hallerde birtakım yararlar sağlamakta
dır. Özelikle, siyasal partilerin çekiştikleri, çeşitli 
demokratik engelleme yollarıyla yasa çıkarılma 
olanaklarını güçleştirdikleri dönemlerde bu gibi yet
ki devirleri yararlı olabilmektedir; ancak Türkiye 
Devletini bir ölüm uçurumunun kenarından çekip, 
kurtarmak içlin Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasal 
görevini yaparak, yasama ve yürütme gücünü Türk 
Milleti adına eline almasıyla kurulan Askerî İkti
darımızdan sık sık yetki devri istenmesini haklı 
gösterecek durumlar pek enderdir. 

Şu nedenlerledir ki; (ilk önce yasama organının 
kanun tasarılarını geciktirmesini doğuracak engeller 
ortada yoktur: 

Bugüne kadar, gerek tasarı olarak, gerek teklif 
niteliğinde sunulan yasa taslakları, hızlı ve titiz 
bk çalışmanın ürünü alarak, yüz ağartıcı biçimde 
yasalaştırılmışlardır. Yürütme, bu konularda her
hangi bir gecikme sorunu karşısında bırakılmamış
tır. Öte yandan, askerî 'iktidarlar gerçekte, hem ya
sama ve hem de yürütme yetkilerini sımsıkı ellerin
de tutmak zorundadırlar. Balkanlar kurulu, askerî 
iktidarın, gerek yasama yoluyla, gerekse direktifler
le amacılarını kısa zamanda gerçekleştirmesine hiz
met etmekle yükümlüdürler. Şu nokta da çok önem
lidir ki, yetki devrinin aşırı kullanımı, yalnız askerî 
iktidarları değil, normal yasama organlarını da za
yıflatabilir, saygınlığını azaltabilir. Kaldı ki, bugü
ne kadar Hükümetimize, örneğin, ödeme güçlüğü çe
ken bankerlerle ilgili yasama yetkisi devri, başarılı 
olmamış, yurttaşların üzüntüleri Mifllî Güvenlik Kon
seyi Başkanlığıma değin uzanmış ve sorun, bir dü
zenleyici yasanın Kurucu Meclisten çıkarılması ile 
çözüm yoluna sokulmuştur. 

Kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi al
makla ve böyle kararnameler çıkarmakla işlerin çö
zümlenemediği, bu kararların gerektirdiği organi
zasyonun zamanında kurulmaması yüzünden amaca 
ulaşılamadığı görülmüştür. 

Bugün ülkemizin üzerinde titizlikle durması ge
reken genel bir yurttaşlık ödevi vardır; o da; ordu
muzun giriştiği harekâtın başarısını aksatabilecek 
her tutum ve davranıştan kaçınmaktır. Türk Silahlı 
Kuvvetleri görevini yaptıktan sonra, Harekâtın baş
langıcındaki gücü ile hiç yıpranmadan, aslî görevine 
dönebilmelidir. Bunu sağlamaya mecburuz. 

Şimdi, dar bir konuyu değil, çok kapsamlı, ge
niş yansımaları olabilecek, bir yanı ile ide Anayasa 
sorunlarıyla çakışan, Devletin temel esaslarını lilgi-
Hendiren, özellikle uygulamaları Sayın Devlet Başka
nınım verdiği demokrasiye geçiş takvim süresini kat 
kat aşacak bir konuda, Hükümetimizin kanun gü
cünde kararname çıkarma yetkisi istemek için baş
vurmuş bulunması, bütün bu saydığım sakıncaları 
üstünde taşımaktadır. 

Nitekim Hükümetimiz, bu işi sığdıramayacağı 
iki yıllık bir süre istemiş, Komisyonumuz ise bu 
süreyi, takvimi gözönünde tutarak, 1,5 yıla indir
miştir, 

Evvelce arz ettiğim gibi, yetki devri istenilmesi 
birtakım ilkelere bağlı olmalıdır. Evvela, yasanın 
çıkarılmasında ülke yaşamı yönünden ivedilik bulun
ması gerekir. Bu tasarının konusunda böyle bir ivedi
lik söz konusu edilemez. Çünkü, planlı dönemin baş
langıcından bu yana KlTler için çıkarılan yasalara 
karşın ve çeşitli düzenleme raporları hazırlanmış iken, 
uygulamaya geçilememiş, kârlılık Ve verimlilik sağla
namamış, sorun sürüncemede kalmıştır. 

KİT'ler dışındaki kamu kurum ve kuruluşla
rının yeniden düzerilenmesinde de, çıkarılmış birçok 
yasalara, özellikle 657 sayılı Devlet Personel Yasa
sına karşın, aynı başarısızlığa düşülmüş, hatta daha 
kötü durumlara yol açılmış, torba kadrolarla ma
kamlar yaratılmış, memur - işçi ayrımı dahi yapıla
mamıştır. Bu kadar ağır yükün altımdan Hükümeti
miz, kanun gücünde kararnamelerle nasıl kalkabile
cektir?.. Bu kanun gücündeki kararnameler, yetki 
ve sorumluluk makamlarını büsbütün ezecek ve üş 
yapamaz hale getirecektir. 

Hükümetin kanun gücünde kararname çıkarma 
hususunda yetki istediği konu, çok geniş kapsamlı
dır. Daha evvel arz ettiğim gibi, Devletin hukukî 
temellerini, yani Anayasa düzenini değiştirici nite
liktedir; KİT'lerin devri ve kamu kurumu niteliğin-
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delki meslekî kurumların düzenlenmesi gibi. Bu kadar ı 
geniş bir alam kapsayan bir reorganizasyon, Devle
tin yeniden kurulması gibi bir anlam taşımaktadır 
kü, bu da, yürütme organının diliyle gerçekleştirile
mez. 

Bugün, yürürlükteki maddelerine göre 1961 
Anayasası ve henüz ilkeleri saptanmamış olan yeni 
Anayasa Taslağı önünde böyle bir reorganıizasyo-
nun yapılması, Hükümetin kendi kendine anayasal 
ilkeler icat etmesini gerektirecektir k!i, bu da ola
naksızdır. 

Tasarıya baktığımız zaman,, kapsam maddesin- I 
de; «kuruluş biçimlerine, hukukî yapılarına tasar- I 
rufta bulunma yetkisü (istenmesi», yapılacak reorga-
nizasyonun anayasal temel ilkelerle ilgili olduğunu I 
göstermektedir. 

Yetki isteme konusu olarak İleri sürülen yeniden 
düzenlemeler, bu isteği haklı gösterecek kısa süreli 
işler değildir, Eğer KİT'lerin ve öbür kamu kurum 
ve kuruluşlarının kısa sürede yeniden düzenlenmesi 
îsteniyorsa (Ki, bunun istendiği açıktır) bu amaç en I 

kısa yoldan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın
da gösterilen ilke, politika ve önlemlerin hemen 
uygulamaya konulmasıyla sağlanabilir. I 

Tasarı metninin içeriğine girmeden önce şunu da I 
arz edeyüm ki, eğer Devlet ekonomik kurumlarının 
hukukî statüsü temelden değiştirilmek (isteniyor ve I 
bir bölümünün kaldırılması amaçlanıyorsa, bunun I 
bir yetki devriyle yapılması elbette düşünülemez ve 
»düşünülmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; I 
Tasarının gerekçesine baktığımız zaman, Ko- I 

misyonca ayrıntılarıyla benimsendiği ve «hizmet ma
liyetinin azaltılmasına ve rasyonelliğin sağlanması- I 
na» bağlandığı görülmektedir. I 

Genel gerekçedeki ayrıntılara baktığımız zaman, I 
kanun gücünde kararname yetkisü istemenin başlıca 
öğeleri şöyle sıralanmıştır : 

«Bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuru
luşlarından bugünkü durumda kuruluş yasası bu
lunmayıp, Bakanlar Kurulu yetkisiyle kurulan ba
kanlıklara hukukî statülerinin; yani kuruluş kanun
larının kazandırılması» öngörülüyor. 

Oysa, bir 'bakanlığın kuruluş kanununu yetki 
kararıyla çıkarmak, bakanlıkların Devlet içindeki si
yasal, yönetsel ve hukuksal önem ve ağırlıklarıyla j 
asla bağdaştırılamaz. Bu kuruluşların özel kanunla
ra bağlanması, Yasa Koyucunun; yani bugün için I 
Kurucu Meclisin, çıkaracağı yasalarla temellendiri- I 
lir ve süreklilik kazandırılır. 1 
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«Kamu kurum ve kuruluşilarımn kurulıma ve 
örgütlenme biçimlerinin belli esaslara bağlanmamış 
olması, görevlerinin saptanmasında değişik düzenle
melere gidilmiş olması»... Bu eksikliklerin tüzük ve 
yönetmeliklerle tamamlanmasını gerektirir. Bunun 
için, kanun gücünde kararname yetkisi yoluna git
mek, bu kuruluşların devamlılık arz eden hukukî ku
rumlar olmaları nedeniyle de uygun düşmemektedir. 
Çünkü, kanun gücündeki kararnamelerle kısa ömür
lü olan, önlem alınmasıyla ortadan kaldırıılabilen so
runlar çözülebilir. 

«Kamu kuruluşlarının hiyerarşjik yapışımda ve 
unvanların verillmesinde» gerekli düzenlemelerin ya
pılması lise, iş analizi ve iş değerlendirmeleriyle sağ
lanabilir, tamamıyla teknik sorunlardır. Nitekim, baş
ta Devlet Demiryolları olmak üzere Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde bu 
işler çok iyi bir biçimde yapılmıştır. 

Bütün bunlar Kanun Tasarısının gerekçesini bu
lamadığını sergilemektedir. 

Sayın Başkan, değeri arkadaşlarım; 
Tasarının maddeleri, genel gerekçeleriyle bağlam

ları yönünden incelendiğinde; her birinin gerekçele
rini bulamadıkları görülmektedir. Şöyle ki : 

Amaç maddesinde; Genelkurmay Başkanlığı, Mil
lî Savunma Bakanlığı, Yargı Kuruluşları, Sayıştay 
ve Üniversiteler dışındaki kurum ve kuruluşlar kap-
sanmaktadır. Bütün bu kuruluşlar için kanun gücün
de kararname çıkarma yetkisi Hükümete verilmekte
dir. Böyle bir yetki vermenin sakıncaları, başta, 
aramızdaki kamu yönetimi öğretim üyelerinin, de
ğerli hukukçularımızın, yönetidilerimiızin ve doğal 
olarak bütün arkadaşlarımızın malumlarıdır. 

Kapsam maddesinde; 
Bakanlıkların (kamu hizmetlerine göre düzenlen

mesinde, kurumların bağımlılıklarının saptanmasın
da ya da kaldırılmasında, muhafazası, birleştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi ve kurulması öngörülen bakan
lıklar file kamu kurum ve kuruluşlarının içine, adla
rı anıfaıamakla beraber, Kamu iktisadi Teşekkülle
ri de girmektedir. 

Bu kapsam içinde kamu hizmet kurum ve ku
ruluşlarının statülerine Hükümetin tasarrufunda bü
yük bir sakınca olmamakla birlikte; kanun gücünde 
yetkiyle değil, normal hukukî usullerle düzenlemeler 
yapılması sakınca taşımakla birlikte, Komisyon üye
lerinden Sayın Tülay Öney arkadaşımızın da karşı oy 
yazılarında değindikleri üzere, KİT'lere uygulandığın
da, Devletin anayasal yapısını değiştirmek gibi Hükü-
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met yetkisine bırakılamayacak ağırlıkta bir sorun 
oluşturmaktadır. 

ilkeler maddesinde : 
«Kamu hizmetlerinden genel idare esaslarına göre 

yürütülmesi gerekenler» üzerinde birtakım ilkeler ko
nulmuştur. Bu maddede kamu kurumu niteliğindeki 
meslekî kuruluşların da kapsama alınması; karşı oy 
yazısı yazan sayın arkadaşlarım Akif Erginay, Tülay 
Öney, Özer Gürbüz ve Bahtiyar Uzunoğlu'nun da be
lirttikleri şekilde, Anayasanın 122 nci maddesine açık 
şekilde aykırı olduğundan sakıncalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir Devlet kuruluş yetkisi olarak önümüze getiril

miş bulunan Tasarı hükümlerinin büyük sakıncaları, 
bazı Komisyon üyelerinin karşı oylarıyla da belirmiş 
olduğundan, böyle, Devlet yapısını değiştirmeyi öngö
ren, temel düzenlemelerin Yasa Koyucu tarafından ya
pılmasının isabeti ve zorunluluğu açısından, Tasarının 
Hükümetçe geri alınmasında yarar gördüğümü yüksek 
takdirlerinize saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetki

lerinin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisini isteyen Hüküme
timizin, bu isteğini, genel gerekçede belirtilen neden
lerle, genellikle yerinde görmekle beraber, bu isteğin 
bir kısmına katılmadığımı, özellikle KİT ve kamu ku
rumu niteliğindeki kuruluşların da bu kapsama alın
masını benimsemediğimi başlangıçta belirtmek iste
rim. 

Kararnamenin getirilen haliyle istenen yetkilerin 
kapsamı 1961 Anayasasının temel ilkelerini zedeleyici 
nitelikte görülmekte, özellikle kuvvetler ayrılığı ilkesi
ne ve bazı kuruluşlara, Anayasayla sağlanan güvence
leri ortadan kaldırıcı bir sonuç doğurmaktadır. Hatta 
akla şu soru dahi gelmektedir. Acaba Hükümet ka
nun hükmünde mi, yoksa Anayasa hükmünde mi ka
rarname çıkarma yetkisini istemektedir?.. 

Bilindiği üzere, 28.2.1982 günlü Resmî Gazatede 
yayınlanan 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 
Hükümet bakanlıkların yeniden düzenlenmesi ve ça
lışma esasları hakkında kararname çıkardı; ancak bu 
düzenlemenin kaynağını ve Hükümetin bu düzenleme
yi yaparken hangi yasayla verilmiş yetkiyi kullandığını 
anlayamadık, öyle anlaşılıyor ki; Sayın Hükümetimiz 
bir yandan bu düzenlemeyi yapmakla ve uygulamakla 

beraber, diğer yandan kendisinin böyle bir yetkiye sa
hip olmadığı sonucuna varmış ve düzenleme alanı ge
nişletilmek suretiyle bu konuda yapacağı işlemleri ya
sal kılacak yetkiyi bugün istemektedir. 

Hükümet, kanun kuvvetinde kararname çıkarma 
yetkisi verilince, bu yetkiyi elbette ki, Hükümet içinde 
Maliye, Devlet Planlama ve Başbakanlıktaki bürokrat
lardan oluşacak bir bürokratlar grubu bu kararname
nin çerçevesini, esaslarını düzenleyeceklerdir. Esasen 
geçmiş uygulamalarda da bu gibi kuruluşlar Hükümetin 
bu gibi işlerini yapmışlardır. Şu halde, bu kuruluşla
rın dışında kalan kurum ve kuruluşların, daire KİT ve 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların özelliklerini 
ve hizmetlerinin gereklerini ne ölçüde karşılayabilecek
leri ve bunlara ne ölçüde anayasal ölçü içinde kalına
cak bir düzeyde nasıl bir düzenlemeye gidecekleri me
rakımız konusudur. 

Bu Kanuna dayanılarak çıkartılacak kararnameler
le bu kurum ve kuruluşların bir kısmı tasfiyeye uğ
rayacak mı?... Tasfiye yapılacaksa buralarda çalışan 
personelin özlük hakları ne ölçüde korunacaktır. 

28 Şubat 1982 günlü Resmî Gazetede yayınlanan 
Kararname üzerinde yapılan işlemleri incelediğimiz 
takdirde, Kararnamenin çok olumlu bir düzenlemeyi 
içermesine rağmen, uygulamada müktesep hakların 
korunmadığı, personel hukukunun genel ilkelerine uyul
madığı izlenimi yaratılmıştır. Örneğin, dördüncü de
recede bulunan bir personele, birinci derece artı 400 
yan gösterge verildiği halde, birinci dereceden maaş 
alan bir kişi üçüncü veya ikinci dereceye yan göster-
gesiz tayin edilmek suretiyle birtakım haksızlıklara 
meydan verilmiştir. 

Yine bu Kararnamenin 6 ncı maddesinde, «Denetim 
ve yardımcı hizmetler genel müdürlük olarak teşkilat-
landırılamaz» denildiği halde, Maliye Bakanlığında 
denetim hizmeti gören Tetkik Kurulu, Teftiş Kurulu, 
Hesap Uzmanları Kurulu ve Bankalar Yeminli Mura
kıplığı Kurulu aynen korunmuş, buna rağmen yine de
netim görevini gören kontrolörler genel müdürlüklere 
bağlı bırakılmışlardır. Keza Maliye Bakanlığında Per
sonel Genel Müdürlüğü de korunmuştur. 

Aynı şekilde, Maliye Bakanlığı aynı Kararnameye 
göre uygulama yaparken, aynı unvanlara sahip kişiler 
arasında eşitliği bozucu, biraz da keyfiliğe kaçan bir
çok işlemler teşkil ettiği Karanamenin incelenmesin
de açıkça görülmekte, yine bu eşitsizlikler diğer bakan
lıklarda da açıkça göze çarpmaktadır. 

Eski Personel Yasasının 36 ve 41 inci maddelerine 
göre birinci dereceye yükselebilmek için asgarî on 
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yıllık Devlet hizmeti öngörülmüş; fakat bazı idareler, ı 
özellikle yine Maliye Bakanlığı üç, beş, altı yıllık hiz- I 
meti olan bazı memurları bu görevlere detaşe olarak 
atamakta, buna karşın 20-25 yıllık Devlet hizmeti 
olan ve memuriyetin ilk basamağından başlamış, ge
niş bir tecrübe ve bilgiye sahip, aynı tahsildeki birçok 
personelin yükselme imkânlarını ortadan kaldırmakta, 
bunun sonucu ise idarenin başarısızlığı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim, hepinizin yakından izlediği ver- | 
gi kanunlarının çıkışlarından kısa bir süre sonra de- | 
ğiştirilmeleri zorunluğu 'ile karşı karşıya kalınması da 
bu hatadan kaynaklandığı açıkça görülmektedir. Uma
rız ki, yeni düzenlemeler yapılırken bu keyfî uygula
malara yer verilmeyecek ve kişilerin bilgi, tecrübe ve 
becerilerinden yararlanmak suretiyle hükümetlerimizin 
başarı oranları artırılacaktır. 

Yine Personel Yasasının aynı maddelerinde yapı
lan ve 1.3.1982 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik
lerle, birinci dereceye yükselme için 12 ve 15 yıl sü
reler öngörüldüğü halde, bazı idareler, kayırmak is
tedikleri personellerini bu yeni düzenlemlerin etkisin
den çıkarmak için 28.2.1982 günü itibariyle intibaklar 
yapmak suretiyle personeller arasında huzursuzluk
lara sebebiyet vermişlerdir. 

Görülüyor ki; idareler, kendilerini, tamamen ser- ı 
best iradeleriyle çıkardıkları düzenlemelere, işlem te
sisleri sırasında riayet etmemekte ve birtakım keyfi
liklere kaçmak durumunda kalmaktadır. 

Anayasa Düzeni Hakkındaki Yasa uyarınca bu 
gibi işlemler aleyhine dava açılma olanağı da bulun
madığından, haksızlıklar personel tarafından sineye 
çekilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Hükümetimiz, daha geniş ve yasal bir ka
rarname çıkarma yetkisini isterken, yukarıda vur
guladığım haksızlıkları bertaraf edici ve yeni haksız
lıklar yaratmayacak düzenlemeler getirebilecek mi
dir? 

Özellikle (KİT'ler zarar ediyor diye, verimli çalış
mıyor diye özel teşebbüse devredilecekler midir? 
Bunların işleyişlerinde kamu yararı, kamu hizmetinin | 
gereklilikleri ilkesinin uygulanmasına önem verile
cek midir? 

Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların Anaya
sanın 1122 nci maddesiyle sağlanan güvenceleri yok I 
edici, mevcut seçilmiş organlarının görevlerine son 
verici, hatta bu kuruluşları tamamen ortadan kaldı
rıcı yollara başvurulacak mıdır? Örneğin, Barolar 
Birliği kaldırılıp bunun yerine bir kuruluşa yer ve
rilecek midir? Esasen idarenin vesayet denetimi al- J 
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tında olan bu kuruluşların genel idare içinde Anaya
sada yer alan bu kuruluşların ayrıca burada bir Dev
let kuruluşu gibi ele alınıp, yeni bir düzenlemeye ta
bi tutulmasının da sebebi anlaşılamamıştır. 

Kararnamenin incelenmesinden görülmektedir 
ki, «Verimlilik, süratlilik» gibi ibareler kullanıldığı 
halde, ayrıca bu düzenlemelerde temel hedef olarak 
kamu yararı, ilkesinin esas alınacağı belirtilmemiştir. 

Yine Anayasamızın 64 üncü maddesinde, bu ka
nun kuvvetindeki kararnameler Resmî Gazetede ya
yınlandıkları gün yürürlüğe girerler yolundaki hük
mü açık ve seçik bulunmasına rağmen, gerek Hükü
met Tasarısında ve gerekse Bütçe - Plan Komisyo
numuzun kabul ettiği metinde, hangi nedenlerle ve 
Anayasadan daha üstün hangi hukuk kuralının var
lığından söz edilmek suretiyle veya dayanılmak su
retiyle bu kararnamelerin 26.2.1982 tarihinde yürür
lüğe gireceği prensibi benimsenmiştir? Ben şahsen bu
rada, yani bizim, özellikle bu Kanun Hükmündeki 
ıKararnamenin 5 inci maddesinin bu hükmünün Ana
yasamızın 64 üncü maddesine çok açık ve seçik ay
kırı olduğu ve bunun öncelikle ele alınması gerektiği 
inancındayım. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Fırat, buyurunuz. 

AYHAN FRAT — Sayın Başkan, Danışma Mecli
sinin saygıdeğer üyeleri; 

(Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş Görev 
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesiyle tlgili Yet
ki Kanunu Tasarısı huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Hükümetin sunduğu Tasarının genel gerekçesin
de. «(Bakanlıkların bir kısmının özel kanunla, bir kıs
mının da 1946 tarih 4951 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Başbakanın önerisi ve Devlet Başkanının ona
yıyla kurulduğu <ve diğer kamu kurum ve kuruluş
larının da ya kanun veya bakan onayıyla kuruldu
ğu» kaydedilmektedir. «Bu nedenle kamu kurum ve 
kuruluşlarının örgütlenme biçimlerinin belli esaslara 
bağlı olmadığı ve neticede görev, yetki ve teşkilatlan
mada karışıklık, düzensizlik olduğu ve paralelliğin 
mevcut olmadığı ve bu durumun maliyeti etkilediği» 
belirtilmektedir. «Ayrıca, farklı kuruluş kanunları 
dolayısıyla da, koordinasyon bozukluklarının ortaya 
çıktığı, bunun da kamu hizmetinin düzenini süratli, 
etkin, verimli ve ekonomik olmasını önlediği ve sa
yılan bu yapısal aksaklıkların süratle giderilmesi için 
bu Kanunun hazırlandığı» belirtilmektedir. 
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Kanunun amacı da, 1 inci maddede özetlenmek
te ve «Bu işleri yapabilmek için Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi veril
miştir.» denilmektedir. 

Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin muhtelif fık
ralarında, hizmetin gereğine göre kurum ve kuruluş
ların merkez ve taşra teşkilatlarındaki farklılıkların 
ortadan kaldırılacağı ve bunun gibi diğer tedbirler 
sıralanmıştır. 

Bütün bu sayılanların, hizmet üreten kamu ku
ruluşları için tatbik imkânının mevcut olduğunu ben 
de kabul ediyorum. Ancak, yapılacak operasyonlar
da çok dikkatli olmak şarttır. 

»Bir müddet önce çıkartılmış olan Özel Hizmetler 
Tazminat Yasası ile, 2595 sayılı Yasanın aksayan, ek
sik ve hatalı hususları huzurunuza getirilmiş ye an
cak bugüne kadar Hükümet hâlâ hiç bir değişiklik 
yapmamıştır. Öyle ki, Şubat ve Mart ayından önce 
terfi edenler ile Mart ayından sonra terfi edenler 
arasında daha kıdemliler aleyhine 5 250 liralık bir 
maddî zarar getirmekte ve 3 senelik bir kıdem far
kı aleyhte yaratılmaktadır. Bugüne kadar bu bile 
daha değiştirilmiş değildir. 

Bu arada şunu da arz etmek isterim Or-Köy Ge
nel Müdürlüğü, bir başkanlık durumuna indirilmiş
tir. Binlerce orman köylüsünden aldığımız telgraf
larda, bunun kendileri için ne derecede acı olduğu 
açık ve sarih olarak belirtilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
(Ben, genellikle konuşmamı Kamu İktisadî Teşeb

büslerini içerisine alan, «3/f» fıkrası üzerinde topla
mak istiyorum. 500 yıl önce, Osmanlı Devleti zama
nında, Anadolu yakasında kurulmuş olan Karakul
lukçu, Rumeli tarafında kurulmuş olan Koyun 
Emirliği, Osmanlı Ordusunun et ihtiyacını karşıla
yan Devlet kuruluşlarıydı. 1810'da Beykoz Teçhi-
zat-ı Askeriye bilahara, izmit Çuha-Hereke, Bakır
köy Dokuma, Yıldız Çini Fabrikaları kurulmuştu. 
Cumhuriyet döneminde ise 1930'lara kadar sanayinin, 
ferdî teşebbüs tarafından kurulması esas alınmış, 
Devletçe gerekli olan himaye gösterilmiş ve finans
man ihtiyaçları karşılanmıştır. Ancak, beklenen inki
şaf ve ekonomideki atılım sağlanamamıştır. İşte, bu
nun üzerine, Devletin ekonomik hayata daha ağırlık
lı olarak katılması ve hatta öncülük etme fikri ağır
lık kazanmıştır. 

Genç Türkiye'nin sosyal, siyasal ve kültürel devri-
rimlerini yapan Atatürk, uygar milletler seviyesine 
erişmeyi hedef almış ve Türk Halkı için sanayideki 

bu ağır gelişmenin yeterli olmadığını da tespit etmiş
tir. Türkiye'deki devletçilik fikrî, Atatürk'ün gö
rüşleri neticesi ortaya çıkmış, çağdaş bir modeldir. 
Atatürk, 1931'deki bir demecinde, «Ferdî iş faaliyet
lerini esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar 
az zaman içinde milleti refaha, memleketi mamur-
luğa eriştirmek için, milletin genel ve yüksek men
faatlerinin gerektirdiği işlerle; özellikle ekonomik 
alanda Devleti fiilen alakadar kılmak prensibimizdir.» 
demiştir. Bundan sonra, 1933'de ıSümerbank kurul
muş ve 1933'de Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının yü
rürlüğe girmesiyle sanayide bu kuruluşlardan geniş 
ölçüde yararlanmak fikri bir Devlet politikası olarak 
benimsenmiştir. 

1935'de Etibank'ın kurulmasıyla madencilik ve 
enerji faaliyetlerine başlanmıştır. Bu kuruluşların 
aralarında hukukî bir yapı birliği olmadığından ve 
ortak bir politika takibi için de 1938'de 3460 sayılı 
Yasa çıkarılmış ve bundan sonra da KİT'ler peş pe
şe kurulmaya başlanmıştır. 1950'den itibaren Yur
dumuzda daha liberal bir ekonomi politikası uygu
lanmaya başlanmış, ancak KİT'lerden vazgeçileme
miştir. 1964'de Kamu İktisadî Teşebbüslerini tümüy
le bir sistem içine alan 440 sayılı Yasa çıkarılmıştır. 
Yeni sistemin işlerliği, tatbikatta gösterilecek itina ve 
geçici maddelerinde belirtilen düzenlemelerin yapıl
masına bağlanmıştır. 

Zamanla dğişen siosyo-ekonomik ve politik şart
lar muvacehesinde, KİT'lerin sorunları da artmıştır. 
KİT sorunlarını genellikle iki kısımda toplamak 
mümkündür. Bunlardan bir tanesi kendi içlerinden 
kaynaklanan sorunlardır. Diğeri ise, kendi bünyele
ri dışından kaynaklanan sorunlardır. 

Kendi içlerinden kaynaklanan sorunların halli, 
yine sistemi bozmadan 440 sayılı Yasada yapılacak 
düzeltmelerle halledilebilir. 

Bu arada, yine bir KİT kuruluşu olan, Devlet 
Demiryollarından bir misal vermek istiyorum. Bu 
Kuruluşumuz hizmet üreten bir Kuruluştur. Devamlı 
olarak zarar etmektedir ve doğrudur. Ancak, bana 
gösterilebilir mi ki, Avrupa'da veya dünyada kâr 
eden hangi demiryolu şirketi vardır?.. Almanya'da 
(Daha önce de arz ettiğim gibi) 1981 yılında devlet 
demiryollarına 14 milyar marklık sübvansiyon ön
görmüştür. 

Hizmet üreten kuruluşlardan kârlılık beklediği
miz takdirde, aldığım bir mektupta belirtildiği gibi, 
Anadolu'nun 30 vilayetine hizmet götüren ekspres
ler, mototrenler, posta trenleri kaldırılır. Karade
niz'de sefer yapan vapur da kaldırılır. 
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AIKİF ERGÎNlAY — Zaten kaldırıldı. I 
AYHAN FIRAT — Evet. Ancak, Devlet hizme

ti vasfı ağır basan bu kuruluşlardan kârlılık bekle
mek hatadır. Bir Su İşlerinden, Karayollarından 
hiç kimse kârlılık bekleyemez. Devlet Demiryolların
dan da kârlılık beklenmez. 

KİT'lerin kendi dışlarından kaynaklanan sorun
larına da bir nebze değinmek istiyorum: Dünyada
ki ve yurdumuzdaki ekonomik dalgalanmalar, siyasî 
iktidar değişiklikleri ve bunların politik tutumları, 
sosyo-ekonomik gelişmeler, kifayetsiz sermayeleri, 
istihdam politikasına araıç yapılmak istenmeleri başta 
gelen dış sorunları olmuştur. 

Görülüyor ki, esas neden dışarıdan kaynaklanan 
ve KİT'leri darboğazlara iten nedenlerdir. Bunları, 
bünye bozukluğu, sistem ve yönetim kifayetsizliğine 
bağlayıp, yeni bir model aramanın haksız olduğu 
açıktır. I 

Muhterem arkadaşlarım; 
KİT zarar ettiği ve Devlete yük olduğu devamlı 

söylenen, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin son durum- I 
larına bakmakta fayda vardır. Bütün Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri bir kül olarak 1979'da 3,5 milyar 
lira kâr etmişlerdir. 1980 yılında bu kârları 50 mil
yar, 1981'de ise 96 milyar Türk lirası civarına çık
mıştır. 1982 yılında öngörülen ise, 150 milyar dola
yında kârdır. 

1979'da zarar eden 12 Kamu İktisadî Teşebbüsü 
varken, 1980 yılında 8'e, 1981'de 7'ye düşmüştür. 

Ancak, şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu gerek basında ve gerekse gittiği
miz özel toplantılarda veya ekonomik toplantılarda 
zarar eden kamu kuruluşları içerisinde söylenmekte I 
ve bunun Devlete getirdiği yükten bahsedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu iki görev yap

maktadır. Birisi, kendi aslî görevidir. Diğeri de Hü
kümet tarafından kendisine tevdi edilmiş olan Tür- I 
kiye sınırları içerisinde Türk köylüsüne gübre dağıt
ma görevidir. Ziraî Donatım Kurumuna Hükümet 
görev olarak bunu verdiği zaman Türkiye'deki gübre 
fabrikalarının imalâtını almak mecburiyetini de ver
miştir. Alacağı ücreti de, kilo başına ödeyeceği be
deli de Hükümet tespit etmiştir, köylüye verilecek be
deli de Hükümet tespit etmiştir. Burada sübvansiyon 
öngörmüştür, tarımı kalkındırmak için öngörmüş
tür. Nasıl dış ticarette, ihracatta sübvansiyonu ön
gören Hükümet, geçmiş yıllarda tarım için de süb- I 
vansiyonu öngörmüştür. I 
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Ziraî Donatım Kurumu 1981 yılında kâr etmiş
tir; ama gübre dağıtımından dolayı görev zararı var
dır. Görev zararı, sübvansiyon Hazine tarafından 
kendisine geciktirilmeden ödenmesi gerekirken, bir 
sene kadar, altı ay kadar geciktirilerek bu zarara 20 
milyar civarında bir senede faiz eklenmektedir ve 
ondan sonra da bu kuruluş zararlı bir kuruluş olarak 
gösterilmektedir. Türk tarımına teknolojiyi sokan şe
ker fabrikalarıyla birlikte büyük katkısı olan bu ku
ruluş zarar eden bir kuruluş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri genellikle Devletin, 

Hükümetin politikasına aynen uymuşlardır. 1980 yı
lında 676 milyon dolarlık ihracat yapan Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri 1981 yılında Hükümetin ihracat 
seferberliğine ayak uydurmuş ve ihracatlarını % 43.3 
oranında artırarak 969 milyon dolara çıkarmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir Kamu İktisadî Teşebbüsünden daha bahset

mek istiyorum. Et ve Balık Kurumu. Bu Kurumun 
'1979'a kadar sermayesi 700 milyon lira idi. 1979'da 
sermayesi 5 milyar liraya çıkartılmıştır. Ancak, öden
miş sermayesi 1979'da 1,5 milyar olmuştur, bugün 
de 1,5 milyar. Yani Hazine, Et ve Balık Kurumuna 
3,5 milyar borçludur ve kendisine tevdi edilen görevi 
yapabilmek için bu Kamu İktisadî Teşebbüsü, bu 
Kurum Maliye Bakanlığından alamadığı parayı Mer
kez Bankasından borç olarak alıyor. 7 milyar dış 
kaynak kullanıyor, öz kaynakları aslında 1,5 milyar, 
5 milyar sermayesi, yabancı kaynak 7 milyar, arada-' 
ki denge bozulmuş; öz kaynak, yabancı kaynak den
gesi bozulmuş. 5,5 milyar da Hazineden görev zararı 
alacağı var; yani yekûn 9 milyar alacağı var. Ancak 
parasızlıktan 7 milyar borç kullanıyor, bu borç için 
2,5 milyar civarında faiz ödüyor. 9 milyar alacaklı, 
7 milyar borç ödüyor, 2 milyar zarar ediyor. Hal
buki bu borcu almasa idi, bu faizi ödemeyecek ve 
bu Kurumumuz kâr edecekti. 

Halen bu Kurumumuzun istediği sermaye 25 
milyardır arkadaşlar. 

Ben bu Kurumun bir yatırımından misal vermek 
istiyorum, on misal verilebilir; fakat kendi memle-
ketimdeki bir misali vermek istiyorum. Malatya Et 
Kombinası İnşaatına 1974'de başlanmış, 1982'de bit
mesi öngörülmüş. 60 milyonluk eksiği için bu Kom
bina bekliyor. Malatya'da bir besicilik potansiyeli 
vardır, senede 100 bin, 150 bin başın üzerinde büyük 
baş hayvan beslenirdi, kombina açılmadığı için va
tandaş bunu İstanbul'a, Mersin'e Ankara'ya götür-
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me durumunda. Her hayvanı iki veya üç gün kam
yonla götürürken % 5 ila % 7 et kaybı vardır. 100 
bin hayvan için et kaybı 750 bin kilodur. 750 bin ki
lo 300 liradan 225 milyon lira yapıyor, 60 milyon li
ralık eksik için bekleyen bir Kombina var, yalnız et 
kaybı 225 milyon lira... Ayrıca bu hayvanları 10 ila 
15 bin kamyonla nakletmek mümkün. Bunun için 
harcanan benzini, yıpratılan yolu, kullanılan yedek 
parçayı saymakla bitiremeyiz. Neden?.. Kurum, ki
fayetli öz kaynağa kavuşturulmamıştır, kâğıt üzerin
de sermayesi artırılmıştır, kendine bu sermaye kâ
ğıt üzerinde borç olarak gözükmektedir, hiçbir mana 
ifade etmeyen bir meblağ. 

Verilen görev şundan ibarettir: 
Ordu ve kamunun et ihtiyacının sağlanması, tan

zim satışlarıyla denge unsuru olması, besi kredisi ver
mesi veya peşin para ile canlı hayvan alması, hizmet 
için kombinalar kurması, yatırımlar yapması, Hazi
neden yardım almaması, para istenmemesi istenmek
te, çalışanların ücreti zamanında ödenmesi istenmek
te, ondan sonra da bu Kuruma kalkılıp müdebbir 
bir tüccar gibi hareket et.» densin, buna imkân yok 
arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Genelde Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türk 

ekonomisine ne verdiğini, ne aldığını bilmek için 
bunların gayri safi millî yurt içi hâsılaya katkılarının 
ne olduğunu bilmek gerek. 

1979'da Kamu iktisadî Teşebbüslerinin gayri safi 
millî hâsılaya katkıları 233 milyar Türk Lirasıdır. 
Bunu Devletin resmî bir yayınından okuyorum: 

«1973 yılı rakamları 100 kabul edilerek yapılan 
hesaplamalarda Kit'lerin tüm sektörlerinde Türki
ye rakamlarından daha hızlı artmış olduğu görül
mektedir. Durum şudur: 

Gayri safi yurt içi hâsıla 1973 rakamları baz 
alındığı takdirde cari fiyatlarla yapılan mukayesede 
genelde, Türkiye genelinde 1975 yılında artış % 176, 
aynı yıl KİT'lerde % 196, Türkiye genelinin % 10 
daha üstünde. 

1976'da Türkiye geneli 223, Kitlerde 265, % 20 
daha üzerinde. 

1977'de Türkiye geneli 291, KİT'lerde 362, % 25 
daha üzerinde. 

1978'de Türkiye geneli 388, KİT'ler 558, % 44 
Türkiye genelinin üzerinde, Gayri safi yurt içi hâsı
laya katkıları. 

1979'da Türkiye geneli 689, KİT'ler 951, % 40*ın 
üzerinde.» 

Muhterem arkadaşlarıım; 
Üzülerek söyleyeyim, bir Sayın Bakanımız bu 

kürsüden, «Mümkün olsa da alan bulunsa da KİT 
leri satsak» demişlerdir. KİT'ler için son günlerde 
birçok yeni modeller önerilmektedir. Bu modeller 
son şekliyle değişe değişe, kulağımıza geldiğine göre, 
KİK ve DAŞ olmuşlardır; yani Kamu İktisadî Ku
ruluşları ve Devlet Anonim Şirketleri. Devletin bu
gün elinde KIT niteliğinde anonim şirket var zaten, 
SAN'lı şirketleri de var. Acaba onlar arzu edilen du
ruma gelmişler midir?.. Yalnız şunu söylemek la
zım, ücret politikası yönünden doğrudur, bu şirket
ler hakikaten çok yüksek ücret vermektedir; ama hiç
bir KİT kuruluşu kadar da muvaffak olduklarını 
zannetmiyorum. 

Efendim, muhterem arkadaşlarım; 

'Demin arz ettim, KİT'leri devretmek, satmak, 
şunu yapmak, bunu yapmak... O zaman şunu sora
rım ben. Bir bakıyoruz devlet üç veya dört tane zarar 
eden süt fabrikasını satın alıyor, Asil Çelik'i de satın 
almaya kalkıyor, Güney Sanayii de, Kula'yı da satın 
almaya kalkıyor. Evet, devlet yardım etsin; fakat 
milletin öz varlığı olan bu kuruluşlara da yardım et
sin, ona da yardım etesin. 

IKİT'ler içıin devamlı olarak bir operasyon öneri
liyor. Arkadaşlar, yapılan tatbikat şunu göstermiştir 
ki, son yıllarda KİT'ler gayet olumlu bir yola girmiş
tir. Bunu, KİT'lere yeni şekil verme çalışmasını ya
pan Sayın Bakanım Aysan'ın beyanatından okuyo
rum. 

«KİT'lerin yeniden düzenlenmesi için geçen yaz 
bir program hazırladık, bir dizi çalışma yaptık; ha
zırladığımız ilk tasarı ve gerekçelerini de Hüküme
te sunduk. Bu çalışmalardan sonra ikinci bir tasarı
nın hazırlanması için bana görev verildi ve İkinci 
Aysan Taslağını hazırladım..» Beyanatım son kısmı, 
«...KİT'ler 1981 yılında yatırımları için gerekli finans
manlarının % 25'ini kendi kaynaklarından karşıla
dılar. Bu oranın bu yıl % 50 olarak gerçekleşmesi 
planlandı. KltT'ler 15 yıldır yatırımlarını Hazineden 
sağladıkları finansman kaynaklarıyla gerçekleştiri
yordu. Durum şimdi tersine döndü. KİT'ler yatırım
ları için finansmanlarının tamamını kendileri karşıla
dıkları zaman bu büyük sorun büyük ölçüde çözüm
lenmiş olacaktır.» Sayın Aysan'ın bu beyanatıyla da 
KİT'lerin iyi yolda olduğunu ve bu sene % 50'sinin 
karşılanacağını ve yakında da % 100'ünün karşılan
masının planlandığını belirtiyorlar. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
O halde, bir hasta tedavi ile iyi oluyorsa muhak

kak operasyon şart mıdır?.. Bütün ekonomistlere, bü
tün toplantılara gidiyoruz,' «Türkiye'yi batıran KİT' 
lerdir.» Bunun için doluyum, hakikat buradadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Millî Güvenlik Konseyine sunulan KİT'ler hak

kındaki bir rapordan da birkaç cümle okumak isti
yorum. «KİT'lerin yeniden düzenlenerek Türk top
lumu yararına etkin ve verimli şekilde daha yaygın 
mal ve hizmet üretimini sürdürebilmesi için devletin 
ekonomik hayatta yönlendirici, rasyonel, yapıcı ro
lünün benimsenmesi suretiyle bu kuruluşlara sahip 
çıkılması gerekirdi. Yakın geçmişte bu işlemin ye
terince yerine getirildiği söylenemez. Bu itibarla 
KİT'lerde müşahede edilen bir kısım aksaklıkların 
sebebini pek çok ülkede mevcut benzerleri arasındaki 
müşterek ilkelere tamamen uymuş bulunan ve esasen 
bütün KİT'lere şamil bulunmayıp, bütünüyle işletil
memiş olan 440 sayılı Kanunda aramak isabetli ola
maz. Türkiye'de KİT'lerin bellibaşlı sıkıntıları mo
delde değil, uygulamadaki aksaklıklarda ve modelin 
dışındaki yanlış tutumlarda toplanmaktadır. 

KİT'lere kuruluşlarından itibaren belli mahdut 
hedefler verilmeyip kamu yararına görevler yüklen
dikçe, sermayeleri yeterli seviyede olmadıkça, ağır 
yatırımlara yöneltilip finansman ihtiyaçları yeterince 
ve zamanında karşılanmadıkça, hizmet ve malların 
fiyatları devamlı basikı altında tutuldukça, sübvansi
yonları zamanında ciddiyetle ve makul bir kâr mar-
jıyla karşılanmadıkça..» diyerek devam eden raporun 
son kısmında aynen şöyle demektedir. «Personeli ve 
bilhassa üst yöneticileri dikkatle seçilmeyip, sık sık 
değiştirildikçe ve bunlar sıradan bir memur sayıldık
ça, başarılarını tespitte ve ödüllendirmede objektif 
kriterlere riayet edilmedikçe ve nihayet denetimin 
Parlamentodaki safhasına sürat ve etkinlik kazandı-
rılmadıkça, hangi modelde olursa olsunlar, KİT'leri 
ve hatta herhangi bir iktisadî işletmeyi ayakta tut
mak ve başarılı kılmak mümkün değildir. 

Bu itibarla, Türkiye'de KİT'leri başarılı hale ge
tirmek için ilk düşünülecek husus, isabet ihtimali be
lirsiz yeni model denemeleri değil, yerleşmiş, alışılmış 
ve yıllarca muvaffak olabilmiş mevcut sistemi mu
hafaza ile bu sistemin geliştirilmesi çarelerini aramak 
olmalıdır.» 

Yine, 45 yıldır Kamu İktisadî Teşebbüslerini de
netleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
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1981 Şubat ayında yayımladığı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Genel Sorunları ve Alınması Gereken Ted
birler Raporundan kısa bir paragraf okumak istiyo
rum. 

«1971 yılında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin et
kin bir ekonomik ve malî denetim altında çalışma
larını sağlayacak yeni bir sistem geliştirilmek üzere, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Reform Komisyonu ku
rulmuştur. Bu Komisyon, dört öneri getirmiştir. Öne
rinin bir tanesi, yürürlükteki sistemin muhafazası ve 
diğer üç sistem de holdingler veya buna yakın başka 
öneriler. Bilahara 1976'da Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı döneminde özel ihtisas komisyonu ku
rulmuştur. Bu da mevcut düzenin korunması, tıka
nıklıkları giderecek tedbirlerin alınmasını birinci öne
ri olarak getirmiştir. 

Ayrıca şöyle denmektedir. «440 sayılı Kanunun 
getirmek istediği sistemin tam olarak kurulamamış 
olmasına, geçici maddelerinde lüzumu belirtilen dü
zenlemelerin yapılmamış ve sermaye yetersizliği ile 
diğer darboğazların giderilememiş bulunmasına rağ
men, sadece sistemin başarısız kabul edilmesini ve bu 
sebeplerle de yeni modeller aranmasını isabetli gör
mek mümkün değildir.» 

(Muhterem arkadaşlarım; 

KİT'lerin yatırım finansmanlarını tümüyle kar
şılaması fahiş kâr etmeleri demektir ki, aslolan da bu 
değildir. Genellikle ara malı üreten KİT'lerin isten
meyen oranlarda kâr etmeleri fakir halkı rahatsız 
eder, Türk sanayicisini de bir noktada rahatsız eder. 
Dünyada kamu iktisadî kuruluşları yalnız Türkiye' 
de yoktur, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Belçi
ka'da örnekleri vardır. Bunlar için öngörülen kâr 
oranı, senelik yatırımlarının % 30'u civarında öngö
rülmektedir. 

Yurdumuzda mevcut Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin sayısı 57'dir. Yatırım, üretim ve istihdam ba
kımından Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türk Eko
nomisinde çok büyük yeri vardır. Kamu İktisadî Te
şebbüsleri halen Türk ekonomisine yön veren kuru
luşlardır. Bu kuruluşların mevcut düzenlemele
rinin değiştirilmeleri birkaç kişinin değil, ye
terli bir komisyonun uzun ve geniş çalış
maları neticesi gerekiyorsa yapılmalıdır. Aksi 
halde, atılacak yanlış bir adım, ekonomimizi sok
maya çalıştığımız rasyonel mecradan çıkartır ve ül
ke büyük bir sarsıntı geçirebilir. Yapılacak hatalı 
bir tatbikattan derhal dönülmesi mümkün değildir. 
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işte bütün bu nedenlerle ve geniş kapsamlı bir 
çalışmanın mahsulü olmayan fikir ve görüşlere uy
mak için isabet ihtimali belirsiz yeni model deneme
leri yerine, eksikleri tamamlanmış mevcut sistemin 
geliştirilmesi çareleri aranmalıdır. En azından tüm 
KİT'lere yeni bir şekil verebilmek için, mevcut öne
rinin, bir bakanlığa bağlı bir veya birkaç kuruluşta 
tatbik edilmiş ve muvaffakiyeti bu pilot tatbikatla 
ispatlanmış olması gerekir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Konuşmacıların daha muhtasar ve konuşulanları 

tekrar etmöden konuşmalarını tem/in için, konuşma 
sürelerinin 10 dakikaya indirilmesini arz ve teklif 
ederiz., 

Turgut YEÖENAÖA Mustafa YÜCEL 
A. Mümin KAVALALI Ahmet SAMSUNLU 

A. Asım 'İĞNECİLER 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 58 inci maddesi ge
reğince yapılan... 

ıBEŞİR HAMIİTOĞULLARI — Önergentin aley
hinde söz istiyorum Sayın Başkan.! 

IBAŞKAN — Önergenin aleyhinde, buyurunuz 
Sayın Haımütoğulları. 

IBEŞİR HAMİTOĞUlLLARI — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Değerli Meclisinizin çalışmaya başladığı günden 
bugüne kadar görüşmekte olduğumuz en önemli 
tasarılardan biriyle karşı karşıyayız. 

Bu tasarı dolayısıyla, sadece tasarının içeriğine 
ilişkin sorunlar değil, maalesef ve üzülerek söylü-

Yukarıda arz ettiğim nedenlerle Yasanın 3 (f) 
maddesinin Yasa kapsamından çıkartılması için bu 
Tasarıya müspet oy vermeyeceğimi bildirir, hepinizi 
saygılarımla selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Görüşülmekte olan Tasarı üzerindeki görüşme

lere devam etmek kaydıyla Birleşime 20 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.42 

yorum, Yüce1 Meclisinizin oluştuğu anda gerçekleş
mesi gereken bir hususun bugüne kadar gecikerek 
gelmesinin sonucu olan birtakım dikenli sorunlar 
da of taya çıkmaktadır. Açıklıkla görülen odur ki, 
çok değerli Hükümetimiz ile değerli Meclisiniz ara
sında bulunması gereken bütünlük, bir diğerini ta -
marnlama maalesef inkıtaa uğramıştır. Bu Tasarı 
ibunu göstermektedir. Bu Tasarının mutlaka düzel
tilmesi, geliştirilmesi gerekir, 

Bu nedenle 'bu konuda verilen önergeyi paylaşmak, 
savunmak mümkün1 değildir. Daha önce orltaya kon
muş görüşler ölçüsünde bundan sonra konuşacakla
rın da aynı haktan yararlanmaları gerekir. 

Değerli afkaıdaşl'arım; 
iBizüm Meclisimizin büyük bir talihsizliği * de şu

dur; eski Meclisler bildiğliniz nedenlerle yasa çıka-
ramıyoıiafdı, Biziim Meclisimizin, maalesef kötü di
yeceğim talihlerinden biri de her şeyi çok aceleye 
getirerek; çıksın da nasıl çıkarsa çıksın,,. Hayır ar
kadaşlarım; bu memleket bizimdir, sorumluluk büzle
rin omuzlarındadır. Kader birliği yapmışızdır, bu 
'Meclisten memleketlin lehine, kesinlikle yararına ol
duğuna kaanii almadığımız, eksiklikleri tamamlan
mayan yasaların çıkmasına oy vermeyeceğiz. 

Bu tasarılardan 'biri şu anda huzurumuzdadır. 
Aceleniz nedir? Bir, iki gün, birkaç oturum sorun
lar bütün boyutlarıyla ortaya konsun. Bunu hazırla-

»•<c 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Fenni İSLİMYELİ 
KÂTtP ÜYELER : Kamer GENÇ, Evliya PARLAK 

IBAŞKAN — Sayın üyeler; 
94 üncü Birleşimiin ikinci oturumunu açıyorum. 
Tasarı üzerindeki görüşmelerimize devam ediyo

ruz, 
Bir önerge vardır okutuyorum. 
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malda yükümlü olan değerli Bakan arkadaşlarım [ 
'burada ortaya (konulan görüşleri lütfen n!ot etsinler, I 
lütfen 'düzeltsinler. Görüyorum ki, değerli Bakanımı 
izliyorum, şimdiye kadar konuşan değerli arkadaş
larımın hiçbir düşüncelinin not edildiğini görmedim; 
yerimden izliyorum ve bu bana güven vermiyor. 
(«'Bravo» sesleri.) 

Onun içlin, bu önergenin ittifakla reddedilmesi 
gerekir. 10 dakika, 15 dakika, bir gün önemli değil- J 
dir, önemli olan tasarıların büyük halkımıza güven 
verebilecek tarzda, olumlu sonuçlar yaratacak tarz
da çıkmasıdır. 

IBuna olanak vereceğinize inanıyor, saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hami'toğul-
ları, 

Önergenin lehinde Sayın Yeğenağa, buyurun efen
dim. 

TURGUT YEĞONAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarını;1 

IBenîm ve arkadaşlarımın verdiği önergeden mak
sat, konuşmacıların aynı konuları tekrar etmelerini 
önlemek için 10 dakikaya konuşmalarını sığdırmala
rını temin içindir. Yoksa kanunun önemi, kanunun 
önemli olmayışı mevzuübahis değil. Eğer dikkat edi
yorsanız, bazı konuşmavcılar aynı şeyleri tekrar et
mekteler. Bunu önlemek için, 10 dakika yeterli sü
redir; fakat Umumî Heyetiniz neye karar verirse ona 
göre uygulanacaktır. Bence 10 dakika kâfidir efen
dim., 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Yeğenağa ve1 arkadaşlarının verdiği öner

geyi; görüşmelerin 10 dakikayla sınırlandırılmasıyla 
ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Önerge kalbul edilmiştir. 

Sayın Tutum, buyurun efendim^ 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

IBir idarî reformcu olarak Hükümetimizin bu 
alandaki girişimine karşı bir tavır almanın derin ra
hatsızlığı içkideyim; ancak, 25 yıllık tecrübem 
Hükümetçe istenen bu yetkinin bu haliyle amacına 
ulaşmayacağı kuşkusunu belirtmemi zorunlu kılı
yor. Bu üzüntümü belirterek söze başlıyorum. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Şu anda Komisyon müzakereleri sırasında saklı 

tuttuğum siöz hakkıma dayanarak huzurunuzda bu
lunuyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, tar- » 

I tışlmakta olduğumuz Tasarı Cumhuriyet tarihinde, 
Cumhuriyet hükümetlerine verilmiş en geniş bir yet
ki demetiyle ilgili bulunmaktadır. Bu nedenle konu
nun usanmadan, bıkmadan enine boyuna tartışılma
sında sayısız yararlar vardır.: 

iSayın Başkan, değerli üyeler; 
(Konu üç yönden son derece önemli bulunmak

tadır. Bunlardan biri; Tasarının, bir arkadaşımızın 
| daha önce belirttiği gilbi, Anayasa çalışmalarıyla olan 

direkt ilişkisidir. Bu Yasanın verdiği yetkilere daya
narak Hükümetçe yapılacak düzenlemeler büyük öl
çüde Anayasal sorunlara ilişkin olacaktır. Bu dü
zenlemelerin Anayasanın yürütme bölümünün özel
likle Başbakan, bakanlar, Bakanlar Kurulunun görev 
yetkileriyle ilgili 105 inci ve bakanlıkların kurulma
sıyla ilgili 106 ncı madde ve bütünüyle idare bölü
münü etkilememesi mümkün değildir. Bu konular tek
nik niteliklerinden çok, siyasî tercihlerin konulandır. 
'Bu nedenle, bu gilbi konuların Bakanlar Kurulunca 
kanun hükmünde kararnamelerle bir emrivaki biçi
minde düzenlenmesi, Anayasa çalışmaları açısından 
önemli sakıncalar taşımaktadır. 

Değerli Başkanım ve saygıdeğer üyeler; 
İkinci yön; Tasarının kamu görevlilerini ilgilen

diren yönüdür. Bu apaçık personel hukukunun dü
zenlenmesinin kamufle edilmiş şeklidir. Bilindiği gi
bi, her teşkilat düzenlemesi sonuç itibariyle kamu 
görevlilerinin özlük halklarını yakından etkiler. Bu
radaki temel endişem şudur: 

(Yönetim geleneğimizin temelinde özlük hakları
nın yasalarla düzenlenmesi geleneği bulunmaktadır. 
Son 10 yıldır maalesef bu gelenekten dolu dizgin 
ayrılmış bulunmaktayız.: Hepimizin hatırlayacağı gi
bi, personel mevzuatının kanun hükmünde kararna
melerle düzenlenmesi teşebbüsü personel sistemini 
temelinden sarsmış ve bu yola bir daha teşebbüs edil
memesi ortak bir dilek ve bilimsel bîr kaziye hali
ne gelmiştir. 

Şimdi soru şudur: Acaba teşkilat kanunlarıyla 
uzun yıllar oluşmuş olan Türk kamu yönetimi sis
temi bir kez daha mı karıştırılacaktır? Bu yolla per-
sıonel sistemi bîr kez daha mı altüst edilecektir? 

Üçüncü nokta saygıdeğer üyeler; vatandaşı il
gilendiren yönüdür. Vatandaş her zaman kendi ya
rarına bu tür girişimlerden birtakım sonuçlar bek
ler ve her defasında derin bir düş kırıklığına uğrar. 
Buradaki sorun şudur: Acaba, kanun hükmündeki 
kararnamelerle gereksiz teşkilat birimleri ortadan kal-

' dırılacak, savurganlık önlenebilecek, vatandaşa daha 
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süratli hizmet sunabilecek bir idare cihazı getirile
bilecek midir, yoksa mevcudun daha çok bozulma
sı sionucunu doğuracalk birtakım dengesizliklere mi 
neden olunacaktır? Yahut, çoğu kez görüldüğü gibi, 
bürokraSlinin çok sınırlı sayıdaki bir kesimlinin öz çı-
Ikarları mı artırılacaktır? 

Tüm bunlar, hepimlizin konuya karşı olağanüstü 
duyarlık göstermemizi zorunlu kılmaktadır. 

Değerli üyeler;1 

iŞirndi, Yetk'i Kanununa karşı tereddütlerimi artı
ran nedenler üzerinde durmak istiyorum. Bu nok-
tada iki soru sormak nüyetindeyim. Biri, Hükümet, 
acaba normal kanun tasarısı sevk etme yerine, ne
den kanun kuvvetinde kararname yetkisi istemekte
dir, gerekçesi nddir ve bu gerekçede ne ölçüde hak
lıdır? 

İkinci sorum ise; eğer Hükümete bu yetki ve
rilecekse, bu yetkinin amacına ulaşabilmesi açısın
dan, Tasarı ile getirilen çerçeve yeterli midlir?... Sağ
lıklı oy kullanabilmemiz için, bu iki soruya net, ce
vap verebilmemiz gerekir. 

(Saygıdeğer Başkan ve değerli üyeler; 
Hükümet genel gerekçemde, Devlet teşkilatının ye

niden düzenlenmeslinin zorunluğu üzerinde dur
maktadır. Devlet teşkilatının yeniden düzenlenmesi 
zorunluluğunu kabul etmeyecek bir kimsenin bulu
nacağını sanmıyorum. Önemli olan, bu gereğin ne
den normal bir kanunla değil de, kanun hükmünde 
'kararname ile gerçekleştirilmek istendiğidir. Bu nokta 
yeteri kadar açıklığa kavuşturulmamıştır. Gerçi, Ta
sanda bir küçük cümleye tesadüf ediyoruz. Bu cüm
leyi izninizle aynen okuyorum. «Bu düzenlemelerin 
ayrı ayrı kanunlarla yapılması ise, kanun yapmanın 
gerektirdiği süre gözonüne alındığında, amacı tam 
olarak gerçeMeştirebilmesine imkân vermemektedir.;» 
Yani Hükümet demek işitiyor ki, normal kanun çıkar
ma yolu zaman alıcı bir yoldur, bu yola gidersek teş-
kilat düzenlemelerinıi asla gerçekteştiiremeyiz, 

Değerli arkadaşlar; 
Bu gerekçe üzerinde bir miktar durmakta yarar 

var. Saygıdeğer Hükümet temsilcilerinin, Bütçe-Plan 
Komisyonunda yaptıkları ve kısmende basına yansı
yan açıklamalarında, bu gerekçe üzerinde ağırlıklı bi
çimde durduklarını görüyoruz. Özellikle Sayın Özal, 
bu gerekçeyi şöyle açıklamaktadır dikkatlerinize su
nuyorum : 

;«Eğer imkân verilirse yapılacak şey çok basittir. 
Yapılmış çalışmaları bir kanun hükmünde kararname 
ile yürürlüğe sokarız ve önümüzdeki devrede de efefc-
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tiftiğini, faydalı olup olmadığını, hataları görürüz, bu 
imkânı da böylece bulmuş oluruz. Aksi takdirde, 
KİT'ler hakkında kanun tasarısı hazırlayalım, Sayın 
Danışma Meclisine getirelim, yukarıya gitsin, orada 
da ayrıca müzakere edilsin, sizi temin ederim ki, bu 
kanun tasarısı önümüzdeki <bîir buçuk senelik progra
ma yetişmeyecektir. Çünkü, elinizde çok önemli baş
ka tasarılar olacaktır. Halbuki, bu işin daha evvelce 
'tecrübe edilip yapılmasında yarar vardır. İş demokra
siye doğru yaklaştıkça, seçim tempoları arttıkça bazı 
şeyleri yapamaz hale gelebiliriz. Onun için endişe du
yuyorum.» Sayın Özal'ın konuşmasını burada bitiri
yorum. 

Değerli üyeler; 
'Bu açıklamadan anlaşılıyor ki, Hükümet, üç ne

denle kanun kuvvetinde kararname yolunu tercih et
mektedir. Birincisi; Danışma Meclisinin takvimidir. 
Buna göre denmek isteniyor ki, Danışma Meclisinlin 
takvimi yüklüdür. Bu kadar ağır bir yük altında bu
lunan Meclis, bu konuya yeterli süre ayıramaz. Hele, 
çok kısa bir süre sonra demokrasi sathı maliline giri
leceğine göre, bu tür düzenlemelere zaman kalmaya
caktır. Benim tespit edebildiğim birinci neden bu. 

İkinci neden; idarî reform öyle bir konudur ki, 
bu yanılma-sınama yönteminin uygulanmasını gerek
tirir. Burada söylenen şudur : Önce bir kararname çı
kartılır, uygulanır ve sonra bakılır; ne gibi eksikleri 
vardır, nerelerden aksamaktadır, ona göre ikinci, 
üçüncü, dördüncü, beşinci kararnameler çıkarılır, var
sa hatalar bu yolla düzeltilir. Bu tür düzeltmeleri ve 
düzenlemeleri normal kanunlarla yapmak her halde 
çok güçtür; bu denmek isteniyor. 

Üçüncü nedene göre : Bu neden ilginç bir neden
dir; idarî reform normal koşullarda gerçekleştirilemez. 
Çünkü, bu tür girişimler, herşeyden önce cesareti ge
rektirir ve yıpranmayı göze almayı gerektirir. Normal 
koşullarda da siyasal iktidarlar, bu cesareti ve yıp
ranmayı göze alamazlar. Örneğin; Sayın Özal cesaret 
konusunda şöyle buyuruyor: 

«idarî reform zor ve riskli bir iştir. Ancak, İsken
der'in kılıcı ile kördüğümü kesmesi gibi, birin'in gelip 
kılıçla kördüğümü kesmesi gerekmektedir.» Ayrıca 
yine Sayın Özal'a göre; «Devlet idaresinin politik dev
relerde düzenlenmesi mümkün değildir.» 

Saygıdeğer Başkanım ve değerli üyeler; 
iBu gerekçeler haklı ise elbettekıi oyumuzu o isti-

kâımelrJte kullanacağız; ama bu gerekçeler görüldüğü 
kadar haklı mıdır?.. Önce şunu belirtmek isterim; Da
nışma Meclisimizin takviminin yüklü olduğunu kabul 
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ediyorum. Hatta çok yakın gelecekte Danışma Mec
lisimizin yükünün de ağırlaşacağı ortada. Ancak, yetki 
istemeyi bu gerekçeye dayandırmak doğru değildir. 
Bir kere, Danışma Meclisimizin çalışma temposu, em
salleriyle kıyaslanmayacak kadar hızlıdır ve duruma 
göre Meclisimiz, sizlerin gayet yakından bildliği gibi, 
bir günde dahi kanun çıkarabilmektedir. Eğer, bazı 
tasarılar geç kalıyorsa, bunun vebalini Mecliste değil, 
bu tasarıları eksik ve yetersiz biçimde hazırlayan Hü
kümette aramak gerekir. Çünkü, her gün komisyon
larda yeter derecere olgunlaşmamış tasarılarla boğuş
maktayız. O halde Meçisin çalışma temposu ile ilgili 
bir handikap sözkonusu değildir. 

Çalışma takviminin ağırlığına gelince : Bu doğru
dur. Ancak, Danışma Meclisinin kuruluş nedeni, Ku
rucu Meclis hakkındaki Kanunun başlangıç kısmında 
açıkça belirtildiği gibi, hukuk devletimin kurulması 
için gerekli hukukî düzenlemeleri yapmaktır. Kaldı ki, 
takvimin böylesine önemli bir konunun ele alınma
sına imkân vermeyeceği yolundaki iddiiada samimiyet 
derecesi göremiyorum. Çünkü, yine Sayın Özal'ın bir 
konuşmasına dayanarak şunu söyleyeceğim. Sayın 
Özal diyorlar ki, «idarî reform, Türkiye'de uzun se
nelerdir üzerinde çalışılmış bir konudur. Ciltler do
lusu etüt yapılmıştır. Ancak, ıbütün bu çalışmalar fii
liyata inıtlikâl etmemiştir. Yapılacak iş, bugüne kadar 
yapılmış çalışmaları kanun hükmünde kararname 
(haline getirmekten ibarettir.» 

(«Şimdi, Saym Özal'ın bu tespiti doğru ise şu so
ruyu sormaya hak kazanmaz mıyız : Bunlar hazırsa, 
neden Hükümet bunları şimdiye kadar Meclîsimize in
tikal ettirmemiş de bizleri aylardır ikinci nitelikte ya
sa tasarılarıyla boğuşturmaktadır?.. 

Hükümetçe ileri sürülen ikinci gerekçe, idarî re
formun konusunun niteliği itibariyle yanılma ve sına
ma yönltemiri'i pekâlâ gerektirdiği ve ancak bu yolla 
idarî reformu gerçekleştirebileceği iddiasıdır. Bu iddia
daki gerçek, hiçbir zaman kanun hükmünde karar: 

name çıkarma yetkisine dayanarak yapılamaz. Kaldı ki, 
bu iddianın bilimsellik derecesi de çok kuşkuludur. 
Çünkü, teşkilat ve personel konuları, ileri derecede is
tikrar ve güven isteyen konulardır. Başka bir demişle, 
yaz-bbza en az elverişli konular bu konulardır. Yer
leşik düzenin bir tuğlasını oynattığınızda, o sistemin 
yerine getirmesini yıllar alır. Gördük 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun Barem Kanununda yaptığı 
tahribatı. Bu konuda yanılma-sınama yönteminim, uy
gulanması bence son derece tehlikelidir. 

İdarî reform konusunun da inceden inceye hesap
lanmış , plan ve programlara dayandırılması gerekir. 
Aksi takdirde sonuç hüsran olur. 

Üçüncü iddiaya gelince : 
Saygıdeğer Başkanım ve değerli üyeler: 
(Bu iddianın Hükümete mal edilmesinin doğru ol

mayacağını düşünüyorum, bir saygıdeğer Hükümet 
temsilcisinin kişisel fikri olarak kabul ediyorum. O 
da, ancak bu Tasarı vesilesiyle ileri sürüldüğü için ben 
de değinmek gereğini duydum, o da şudur : İdarî 
reformun normal koşullarda gerçe'kleştirilemeyeceği 
iddiası. Yani, normal demokratik koşullara avdet edil
diğinde Türkiye'de, idarî reformun gerçekleştirilmesi 
güçleşir ve belki de bir daha hayal olur. 

Aslında, bunun yansıttığı bir düşünce var. Büsbü
tün yadsınacak, kolaylıkla inkar edilecek bir görüş 
gibi gözükmüyor; ama buradaki yanılgı şudur : Geç
miş tecrübelerin olumsuz sonuçlarının bence abartıl
masından ibarettir. Demokrasilerde idarî reform pe
kâlâ yapılabilmektedir ve yapılabilir. Eğer böyle ol
saydı, Amerika'da Hoover oommissiion'lar veya ingil
tere'de Fulton komisyonları herhalde açıklanamazdı., 
Aksi takdirde, demokrasiyle idarî reformun birbiriyle 
çeliştiği gibi, son derece yanıltıcı bir mantığa düşmüş 
oluruz. Aslında, gelişmekte olan ülkelerde idarî re
form son derece güçtür, bunu kabul ediyoruz; ama 
bunun nedeni, demokrasi rejimi değildir. Bence, Batı
da siyasî müesseseleşme olgusunun tamamlanması 
ıslürecidir îbunu gerçekleş'tirebilen. ıBu eksiktir Türkiye'
de. Ama demokratik rejimde herhalide sorumlu ikti
darlar pekâlâ idarî reforma teşebbüs edebilirler. Bu 
açıklamalar, Hükümetin normal kanun çıkarma yeri
ne, kanun hükmünde kararname isteme yetkisinin da
yandırdığı gerekçelerin sanıldığı kadar doyurucu ol
madığını göstermektedir kanımca. 

'Simdi, vermek istediğimiz yetkinin niteliğine ba
kalım. Kanun hükmünde kararname nedir?.. Aslın
da, bu yola neden başvurulur?. Ülkemizdeki uygula
maları nedir?.. 

Kıisaca derim ki, kanun hükmünde kararname, 
önce Anayasamıza ve hukuk sistemimize misafir ola
rak gelmiş, daha sonra ve fevkalade hızlı bir ge
lişmeyle ev sahibi durumuna geçmiştir. Öylesine garip 
bir hukuk kategorisidir ki, yasama yetkisinin devre
dilmezliği 'ilkesinin ilginç bir istisnasını oluşturmak
tadır. Ama, «ilginç» demekteki kastım, yasama yet
kisinin kesinkes devri anlamına gelmeyen bir mües
sese. Bu yetkinin niteliği, karmaşıklığı şurada : Önce 
adı karışıktır. «Kararname» sözcüğü, bunun yürütme 
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organının bir tasarrufu olduğunu açıkça göstermek
tedir; ama «Kanun gücünde» ibaresi, yasama tasar
rufu olduğunu vurgulamaktadır. 

Yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmeleri ve hü
küm doğurmaları, bunların birer kanun olduğunu gös
termekte; ancak Meclîsçe onaylanmaları zorunluluğu, 
(bunların sanki 'birer Hükümet Tasarısı olduğu kuşkusu -
nu doğurmaktadır. Kararnamelerin ıbağımsız Anayasa 
Mahkemesi yargısına taibi 'olması, bunların müstakil bi
rer işlev kategorisi olduğunu gösterirken, bunları onay
layan kanunların da müstakil varlıklar olduğu görül
mektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, bu hukuk ka
tegorisi, melez bir hukuk kategorisidir ve hatta çift 
cinsiyetli, son derece garip bir araçtır. Böylesine önem
li bir aracı Hükümete verirken, son derece kıskanç, 
titiz ve diklkatlii davranmamız gerekir. 

Arkadaşlar; 
Ülkemizde lilk yetki kanunu 1972 yılında çık

mıştır ve 1972 lila U9>8)2 arasındaki ıdönemd'e 4 addı 
yetikti kanunu ve Ibunlara dayanılarak 318 adet ka
rarname çıkarılmıştır, işin hazin yönü, 'bu kararna
melerin Ibugüne kadar sadece 121si Meclisçe 'incele
nerek onaylanmıştır. Geri kalanın hepsi askıdadır, 
Geçenlerde 'bizlere dağıtılan «Gelen kâğıtlar liste
sinde dikkatinizi çekmiş'tiir; 'burada, geçen yasama 
dönemlerinden iintikaıl eden 30 adet kanun hükmün
de kararname incelenmek üzere Mecliısfimlize 'sunul
muş 'bulunmaktadır. Üzerinden 9 yıl 4 ay geçmiş ka
rarnameler 'bulunmaktadır, ©unların nesini inceleye
ceğiz?., iDüzenitediğıi konular eskimiş, muhatapları 
Oıitadan çekilmiş, hükümleri icra edilmiiş 'bu tasarruf
lar arkaik değer dışında ne değer taşıyorlar ve biz 
'burada ne gibi değişikik yapa'biliriz?.. Kısaca özet
lemek gerekirse, kanun hükmündeki kararnameler 
ıblizde ihdas amacını gerçeUdeştirememiştir. Bir kez, 
kararnameler yoluyla düzenlemeler tam hır başarı
sızlıkla sonuçlanmıştır. Devlet Memurları Kanunuyla 
ilgili çıkarılan 1İ2 adet, savurganlığı önlemek ama
cıyla çıkarılan 21 adet kararname, ne personel sis
temindeki dengesizlikleri, ne de savurganlığı önleye-
mem'iştür. Bugün 'ise (bankerlerle ilgili olan kanun 
hükmündeki kararnameler önlümüzdediir; bunları da 
titizllikle izleyeceğiz ve göreceğiz. 

İkinci başarısızlık noktası, Meclisin denetim yo
lunun işlememesiidir bu konuda. Bunun nedeni as
lında, yalnız yasama organlarının hatasından da de
ğildir, ıbu yetkinin niteliği açıklığa kavuşturulama
mıştır. Örneğin; 'bazı kararnameler Meclislere sunul
duktan isionra geri alınmaktadır. İşin ilginç yönü, 

'bazen Meclis kararıyla bu kararnameler ıgePı alın
makta, bazen Meclise danışılmadan 'bu kararna
meler geriye alınmaktadır. Bu nasıl mümkün olabi
lir?.. Yayınlandıkları halde Meclise gelecek ve Mec
lis 'bunlar üzerimde irade 'izhar edecektir. Bu karar
nameler geri alınmaktadır. ı 

öte yandan, yine hükümetler, verilen yetki süresli 
içerisinde aynı konuları mükerrer hiçimde düzenle
mektedirler. İlk düzenleme üzerinde Meclis iradesini 
izhar etmeden, aynı konuyu defaatle hükümetler in-
celemektedlir ve «onunda Meclisler, yürürlükten kalk
mış olan ölü kararnameleri incelemek yükümlülüğüy-
le karşı karşıya gelmektedirler. Bazı kararnamelerin 
yürürlük tarihi geriye götürülmektedir. 'Bu geriye 
'gidiş, ıbazı halifelide yetki kanununun yürürlük tari
hinden de geriye doğrudur. Buna yetki yoktur, bu
na kimse yetkü veremez. 

©ütün 'bu 'açıklamalar, kanun hükmündeki ka
rarname yetkisine kuşkuyla bakmamıza yeterli olsa 
gerek. 

•Şu anda çok kısa olarak, sabrınızı taşırmamak 
üzere hemen Tasarının kendisine avdet ediyorum. 

Arkadaşlar; 
Tasarının kapsamı .tüm kamu 'kurum ve kuru

luşlarını içline alacak şekilde genişılemliş ve bence, 
enini aşan bir derinlik kazanmıştır. Üstüne üstlük, 
Bütçe-Plan Komisyonumuz, Meclis uygulamalarında 
pek raslanmayacak ıbiir cömertlikle, tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarına ilaveten, kamu kurumu niteliğande'ki 
meslek kuruluşlarını da kapsama dahil etmiştir. Oy
sa, Hükümet Tasarısında 'bu husus öngörülmemişti. 
Komisyon, yetkinin sınırlandırılması yerine, durumun 
icaplarına ağırlık vererek kapsamın genişletîilmeslini 
tercih etmiştir. 'Bu tercihte Komisyonumuzun, bu 
yetkinin isalbetli bir ıbiçimde kullanılacağı konusunda 
Hükümete duyulan güveninin de hir rolü olduğunu 
sanıyorum. Bu konuda Komisyon efcseriyetıiyle aynı 
görüşü paylaşmadığım içlin üzgünüm. 

Tasarının kapsamıyla ilgili olarak Komisyona ge
tirilen istisnaların konuyu yeterince açıklamadığını 
özellikle işaret etmek isterim. Örneğin; hu Tasarının 
kapsamına Türkiye iBüyük IMüllet Meclisi, Devlet 
Başkanlığı, Millî istihbarat Teşktilatı, Mahallî idare
ler, il idaresi sistemi dalhlil midir?. Örneğin; Ibu yet
kiye dayanarak Hükümet, kanun kuvyetindeki karar
nameyle 1949'dan hu yan'a yerleşmiş olan li'l siste
mini değiştirecek midir? 'bölge valiliği ihdas edebile
cek midir? nahiyeleri ortadan kaJdiralbileeek müdir, 
taşra sistemini dlilediği gibi kararnamelerle düzenieye-
'bilecek midlir?.. 
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Tasarıda ikinci önemli nokta, yetkinin sınırsızlığı
dır. Tasarıyla Hükümete sınırsız bir yetki tanınmış
tır Hükümet, kararnameyle tüm kurumların hukukî 
yapılarını ve statülerini istediği gibi belirleyecektir, 
tüm teşkilat kanunlarını değiştirecektir. Anayasanın 
64 üncü maddesinde yapılan son değişiklikle maale
sef, yetki kanunlarında, değiştirilecek kanun mad
delerinin zikredilmesi zorunluluğu kaldırıldığı için, 
bu düzenlemelerle hangi teşkilat kanununun yahut 
hangi kanunun hangi maddesinin değiştirileceğini bil
memiz mümkün değildir. 1,5 veya 2 yıllık süre için
de sürekli 'bir kuşku içinde İdare bocalayacaktır. 

Böylesine önemli bir yetkinin kullanılmasında, 
kaldırılacak ya da değiştirilecek belli başlı kanun 
maddeleri zikredilmesi, sanırım iyi bir sınırlandırma 
olurdu. Hükümet, dev bir yetki almaktadır. Kapsa
mı olabildiğince 'geniştir. Gönül isterdi ki, Hükü
met, yetki alanını dar tutsun, 'başarı şansını artırsın. 
Örneğin; Hükümet bu yetki kanunuyla Bakanlar 
Kurulunu düzenlesin. Keşke tek başına Bakanlar Ku
rulunu düzenlemiş olsaydı, çok büyük bir reform, 
çok büyük bir iyilik yapmış olurdu. Bugün Bakanlar 
Kurulu, bildiğiniz gibi, Bakanlıklar arasında işbirli
ğini sağlama ve Hükümetin genel siyasetini yürütme 
işlevirii sanırım ki, imza makinesi haline diönüştürme-
yoluridaki baskılar altında yerine getirememektedir 
gereği gibi O halde, bu tür bir aslî işlevine dönüşü 
sağlayacak arındırmalar mutlaka gereklidir. 

3 yıl önceki bir araştırmaya göre, Bakanlar Ku
rulumuza doğrudan doğruya görev yükleyen 960 adet 
yasa maddesi tespit edilmiştir. Bunu arındırın; Ba
kanlar Kurulunu rafine haline getirin; göreceksiniz 
etkileyecektir bürokrasiyi büyük ölçüde. Bugün bu 
aslî işlevini yerine getirecek bir ıslahata şiddetle ih
tiyaç vardır. Bu tür dar hedeflerle belki reforma yak-
laşılsaydı isabetli olurdu veyahut en azından priyo-
rite bakımdan böyle öncelikler gözetilseydi. 

Tasarının dayandığı ilkelere gelince. Bence kap
samıyla, Tasarının dayandığı ilkeler arasında ger
çekten bir uyum yok. Tasarıda yer alan ilkeler, ge
nel idarenin düzenlenmesinde geçerli olan ilkelerdir. 
Yoksa; ne KİT'lerin ne de kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşlarının yeniden düzenlenmesin
de rehber değeri olacak somut, bağlayıcı ilkeler gö
rülmemektedir. Bahsettiğimiz ilkelerin çoğu, büyük 
ölçüde genel idarenin düzenlenmesinde geçerli olan 
ilkelerdir. Bir örnek vermek gerekirse; 1972 yılında 
Yüksek Planlama Kurulunca kabul buyurulan ve da
ha sonra Bakanlar Kurulunca (7/5398 sayılı) yürür

lüğe konulan bir belge de, (ki, belgenin ismi KİT 
Reform Stratejisidir.) bu KİT Reform Stratejisinde 
sekiz dike yer almıştır, bu ilkelerden hiçbirisi, bu bi
zim tasarımızın ilkeleri arasında bulunmamaktadır. 

iB'ir başka özelliğe dikkati çekmek istiyorum. Dev
let bakanlıklarının Başbakanın onayıyla, bugün oldu
ğu gibi, kurulabileceğine dair olan ilke de, bence 
sakıncalı bir ilkedir. Normal bir bakanlık kanunla 
kurulurken, Devlet bakanlıkları Başbakanın onayı ile 
kurulacaktır. Benim korkum, bunun geçmişte nasıl 
bir koalisyon ticaretine yal açtığı ve bundan sonra 
da, normal düzende de son derece suiistimal edilebi
leceği endişesidir. Belki bu endişe hiç varit değildir; 
ama bu endişeyi geçmiş tecrübeye dayanarak söylü
yorum. 'Bana göre, hiçolmazsa bunların kanunda 
sayılarının büyük ölçüde dondurulmasını; ancak don
durulan bu sayıların kullanılması yetkisinin Başba
kanın takdirine bırakılması daha isabetli olurdu. As
lında, bunun çözümü de bu değildir. Çözümü; her 
kurulan kuruluş nerede ise Başbakanlığa bağlanmak 
isteğinde ve istidadındadır. Bunu önlemedikçe, elbet
te ki Devlet bakanlıkları sayısı çığ ıgJbi artacaktır. Ev
vela burada radikal bir ayıklama ve arındırma yap
mamız gerekir. 

Tasarıyla getirilen müktesep haklar ilkesi, son de
rece sakıncalıdır. Sanıyorum ki, bir zühul var. Eğer 
yoksa, aydınlanmak isterim. Sürekli sorduğum soru
lara cevap alamadım. Müktesep haklar ilkesine gö
re; yeni düzenlemeler nedeniyle kadro, unvan ve de
recesi değişenlerin eski kadrolarına ait, aylık dahil, 
her türlü hakları şahsa bağlı olarak 'saklı tutulacak
tır. Arkadaşlar, kadroya bağlı aylık hakkı yok. Mü'k-
tesebiyse, siz saklı tutun onu. Fevkalade tehlikeli bir 
yol. Ekgöstergeyi saklı tutabilirsiniz, yanödemelerin 
hepsini saklı tutabilirsiniz; ama aylık, hizmet karşı
lığıdır ve belli bir şe'ki'lde iktisap edilir. Eğer mükte
sebin üstünde «Asansör Maddesi' dediğimiz 68-B'ye 
göre daha evvel atanmış olanların hakkı mahfuz tu
tuluyorsa, hemen belirteyim ki, iki ay 27 gün evvel 
Konseyimizin çıkarmış olduğu 2595 sayılı Kanunun 
68-'B maddesinin düzenlemesine aykırı düşer bu. Aca
ba, bu maddeyi bilerek mi değiştirmektedir bu il
ke?.. 

Benim gördüğüm asıl önemli eksiklik şuradadır : 
Tasarının en büyük eksikliği, bu reform yapma yet
kisinin hanıgi mekanizmalar aracılığıyla ve nasıl kul
lanılacağıdır. Nedense en büyük sükut buradadır. Ne
den sessizdir burada tasarı? Kim yapacaktır; mer
kezi düzeyde siyasî sorumluluk ve idarî sorumluluk 
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en yüksek düzeyde kim yüklenecektir, odak noktası ' 
neresidir? Geçmiş dönemde olduğu gibi, eğer raslan-
tısal olarak 'bir araya getirilmiş bir grubun eseri ola
caksa, son derece vahim sonuçlar doğar bundan. 
(«Brova» sesleri, alkışlar) 

Değerli Başkanım, saygıdeğer üyeler sözlerimi ta-
mamlıyoruımj 

Yetki Tasarısına oy verirken şu noktaların göz 
önünde tutulmasını özellikle diliyorum. 

1. Tasarının kapsamı gereksiz ölçüde geniş tu
tulmuştur. 

2. Verilmekte olan yetki sınırsızdır. 
3. Kullanılacak yetkiler, yalnız teşkilatı değil, 

(Altını vurguluyorum) Personel Hukukunu da yakın
dan ilgilendirecektir. 

4. Reformu uygulama düzeni belli değildir. Bu
nu kim ve nasıl yapacaktır belirtilmemiştir. 

5. Reformun aşamaları da belli değildir. 

Keşke, saygıdeğer Hükümetimiz bir çerçeve ya
sasını bu Danışma Meclisine İütfetselerdi; günlerce 
tartışsaydik, bir çerçeve yasasını geçirseydik, ondan 
sonra kararname imi istiyorlar, yönetmelikle mi, tü
zükle mi düzenlemek istiyorlar, bunu rahatlıkla ve
rirdik; ama çerçeve yasası yo'k ortada. Bu temel çer
çeve yasası olmadan, nasıl, hanigi güvene dayanarak 
biz bu yetkiyi vereceğiz?.. 

6. Yetki kanunu; arkadaşların belirttiği gibi, 
âdeta Şubat Kararnamesini meşrulaştırmak amacıyla 
çıkarılmakta olduğu izlenimini vermektedir. Bu izle
nim Bilinmelidir. Eğer asıl amaç Şubat Kararname
sini meşrulaştırmaksa, o zaman reformcular için tam 
bir düş kırıklığı olacaktır bu. Çünkü; Şubat Karar
namesi bir reform kararnamesi değildir ve maalesef 
bir reform kararnamesi olarak sunulmuştur. Üzüle
rek ifade edeyim; istatistiksel olarak bunu kanıtla
mak istemezdim, ama buna değinmek zorunluğu his
sediyorum şu anda. Tespitlerime göre, bu Kararna
meye göre, toplam 999 adet 1 inci derecede kadro 
iptal edilmiş, buna karşılık 1487 adet 1 inci derece
de kadro ihdas edilmiştir. Aynı şekilde 11 inci dere
cede ihdas edilen kadrolar iptal edilenler/den fazladır. 
Bunun neresi reform, neresi tasarruf?.. Hangi birimi 
kaldırmakla neyi kanıtlamış oluyorsunuz?.. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yeniden düzenlemeler için Hükümete, geniş, sı

nırsız yetkiler verilmek üzeredir. Bu yetkiye dayanı
larak yapılacak düzenlemelerin etkileri yıllarca ka
mu yönetimi üzerinde izlerini ve damgasını koyacak 
ve sürdürecektir. Bu Tasarının, Hükümetin cesareti-
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ni gösterdiğine hiç kuşku yok, o bakımdan gerçek
ten kutluyorum; ancak tek başına cesaretin bu konu
larda yetmeyeceğini hatırlatmak isterim. 25 yıllık tec
rübeme dayanarak ısrarla bu nokta üzerinde duru
yorum. Meçhullerle yüklü 'bir yetki devrediyoruz. 
Üzüntüm şudur ki, Meclisimizden, varlık nedenlerin
den biri olan bir konuda katkıda bulunma şansı esir
genmiş olmaktadır. Ümidkn; Tasarının Meclisimizde 
bir miktar daha geliştirme şansına sahip olmasıdır. 
Bu imkân bulunmazsa, gönlüm ve oyum bu Tasarı 
doğrultusunda olmayacaktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 

ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki 
Kanununu görüşmekteyiz. Bir başka biçimde ifade 
etmek gerekirse, bir Ön idarî Reform Tasarısı görü
şülmektedir. 

Meseleyi basite indirmenin yanıltıcı olduğu veya 
olacağı kanısındayım. Meseleyi basite indirmek şu 
demektir : Türkiye'de idare iyi işlememeHctedir, ida
re bozuktur. Buna herkes «evet» cevabını vermekte
dir, herkes müttefik. O halde, Türkiye'de bozuk olan, 
iyi işlemeyen idareyi düzeltmek lazımdır; buna da 
herkes «evet» demektedir. Bu iki «evet» cevabının 
karşılığında Hükümet bize şunu söylemektedir; ga
zetelere de intikâl etmiş olan, Sayın Başbakan Yar
dımcısı Özal'ın deyimiyle şu söylenmektedir : «İdare 
bozuktur, herkes bunda müttefiktir, yeniden düzen
lenmesi gereği üzerinde herkes anlaşmakta/dır; fakat 
bunu bugüne kadar politikacılar cesaret edip yapa
mamışlardır. Biz, (Aynen kendi deyimleriyle) idarî 
reform konusunda yıpranmayı göze aldık, bunu yap
maya talip olduk; idarî reformun yapılması konusun
da müttefikseniz, o halde bize bu yetkiyi vermelisi
niz.» Bu şekilde basite indirgendiği zaman, tabiî işin 
içinlden köilayca çıkmak mümkün değildir. Evet, her
kes bunun yapılması gereğine inanmaktadır; ama 
bütün sorun, bu nasıl yapılacaktır, bunu kim ve na
sıl yapacaktır?.. 

Burada bu saate kadar çok tartışıldı, benim söy
lemek istediğim noktaların pek çoğuna sayın konuş
macılar değindiler. Ben toparlayarak 1 - 2 nokta üze
rinde durmak istiyorum. 

Hükümet bunu kanun hükmünde kararname yo
lundan yararlanarak yapmak istemektedir ve bu 
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amaçla yetki almak için bize bir Ye'tlki Kanunu Ta
sarısı getirmiştir. Kişisel görüşüme göre kanun hük
münde kararname yolu, bunu yapmaya elverişli bir 
yol değildir. 

Her şeyden evvel 197ndeki Anayasa değişikliği
ne bakılırsa, kanun hükmünde kararname yolu 1961 
Anayasasına sokulurken gerekçe olarak şu söylen
miştir : «Ekonomik hayatın hızla değişen problemle
ri karşısında Bakanlar Kuruluna süratle karar alma
sını sağlamak için bu yetkiyi veriyoruz.» Bu yetkinin 
veriliş amacına uygun olarak kullanıldığı tipik bir 
alan nedir?.. Mesela, bir süre önce verilmiş olan ban
kerlik meselesindeki yetki. Bankerler konusunun dü
zenlenmesi, gerçekten 1971'de Anayasada yapılan de
ğişikliğe göre kanun hükmünde kararnameyle düzen
lenecek tipik bir konudur. Fakat, 1971'den bu yana 
(Sayın Tutum daha ayrıntılı alarak değindiler) maa
lesef 64 üncü maddedeki kanun hükmünde kararna
me müessesesinin uygulanması, getiriliş amacının ta
mamen dışında cereyan etmiştir. Ne konusunda kul
lanılmıştır?.. Türkiye'de Devlet Memulları Kanunu
nun aksaklıklarını düzeltmek için kullanılmıştır. Dü
zeltmiş midir?.. Hayır, tersine, 657 sayılı Yasanın ak
saklıkları, çıkarılan kanun hükmündeki kararname
lerle bir kat daha artmıştır ve büsbütün içinden çı
kılmaz bir hale gelmiştir. 

İkinci olarak ne yapılmıştır?.. Savurganlığın Ön
lenmesi Hakkında Yetki Kanunu çıkarılmıştır. Ka
nımca o Yetki Kanunu düzenlenişi bakımından da 
son derece sakattır, birbiriyle ilgisi olmayan pek çok 
konu yamalı bir bohça gibi bir araya getirilmiştir. 
Savurganlık önlenmiş midir?., önlenememiştir. 

Savurganlık meselesini bir tarafa bırakıyorum; 
idareyle yakından ilgili dlduğu için, Devlet Memur
ları Kanunu konusundaki uygulama maalesef kötü 
bir uygulama olmuştur, kö'tü bir örnek olmuştur 
bugüne kadar. 

Şimdi, aynı şekilde idarede düzenlemeyle ilgili 
olarak bir Yetki Kanunu istenmektedir ve maalesef 
bu tehlikenin ileride de karşımıza çıkacağını gösterir 
işaretler Hükümet tarafından verilmiştir. Demin de 
burada söz konusu edildi, Saiyın Başbakan Yardım
cısının; «Biz, elimizdeki mevcut hazırlıklarımıza gö
re peyderpey kanun hükmünde kararnamelerle bu 
reformları yürürlüğe koymaya başlarız. Uygulandık
ça, eğer bunun aksaklıkları görülürse, düzeltilir.» 
dediği gibi, tam bir benzetme yapmak kolay olma
sa bile, aynen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun uygulamasında yapıldığı gibi peyderpey konul

muştur, peyderpey parça parça düzeltilmeye çalışıl
mıştır; fakat bu parça parça düzeltmeler gelmiştir, 
bir noktada 657'nin sistemini tamamen değiştirmiş
tir ve ne olduğu, ortada ne kaldığı anlaşılmaz hale 
gelmiştir. 

Bu bakımdan, Anayasanın 64 üncü maddesindeki 
kanun hükmünde kararname yolunun bu düzenle
meye elverişli olduğu kanısında değilim. 

ikinci bir önemli nokta; yapılmak istenen yeni
den düzenleme, Yetki Kanununun maddeleri şöyle 
bir tarandığı zaman görülmektedir ki, Anayasanın 
idare bölümünü aşaığı yukarı (1 - 2 istisna dışında) 
tümüyle kapsamaktadır. 

Her şeyden evvel 106'ncı maddedeki bakanlıkla
rın kuruluşuna ilişkin kurallar Yetki Kanunu kapsa
mına alınmış görünmektedir. 

112 nci madde en tipik düzenlemedir aslında. Bu, 
kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yapma 
konusunu da tartışmalı hale koymaktadır. 112 nci 
madde diyor ki, «fdare, kuruluş ve görevleriyle bir 
bütündür ve kanunla düzenlenir.» İdarî kuruluşun-
tümüne yönelik ve gerek kuruluş, gerek görevlerinin 
kanunla düzenleneceği yolunda açık bir ilke vardır 
112 nci maddede. 

115 inci madde, merkezi idare yanında, taşra ku
ruluşlarını da öngörmektedir. Aslında, Sayın Tutum 
konuşmalarında sordular, «Taşra kuruluşları ne ola
cak; bölge idareleri kurulacak mı, nahiyeler kaldırı
lacak mı?..» şeklinde. Burada Bütçe - Plan Komisyo
nunun Raporunun maddelerle ilgili açıklamalar bölü
mündeki madde 2'de, taşradaki örgütlenişin de yeni
den ele alınacağı açıkça belirtilmektedir. 

Aynı şekilde 116 nci maddedeki mahallî idareler 
bu düzenleme biçimiyle Yetki Kanunu kapsamına so
kulabilir. 

117 nci maddede kamu hizmetlerinin görülme bi
çimleri ve bu hizmetleri görecek kişilerin hukukî sta
tüleri buna girmektedir. 

131 inci maddedeki Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Yetki Kanunu kapsamına girmektedir. 

Nihayet, 1(22 nc'i maddedeki kamu 'kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşları '(Ki, sonradan Komisyon
da eklenmiştir. Bu bir anlamda en büyük sakıncayı 
taşıyan ekleme olmuştur kanımca.) buna girmekte
dir. 

Görülmektedir ki, Anayasanın idare bölümü, aşa
ğı yukarı ameliyat masasına yatırılmışta- Yetki Ka
nunuyla. ıBu düzenlemeler nasıl yapılacaktır?.. Bu dü
zenlemelerin nasıl yapılacağını, ilkelerini Mlmeden 
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Anayasanın sözünü ettiiğim maddelerine dokunula-
ca!k mıdır, dokonutoaiyacak mııdır, konusunu şu an
da çözümlemek mümkün değidir; çünlklü ne yapaca
ğını bilmiyoruz. O ıbizi, Yetki Kanununda çıkarılacak 
kanun hükmünde 'kararnamelerin amacı ve ilkeleri 
konusuna getirmektedir. İBurada çok ıgenel olarak amaç 
'belirlenmişitir : «Kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, 
verimi, etkin, ekonomik 'biçimde yürütülmesi sağlan
mak üzere yeniden düzenleme yapılacaktır.» deniliyor. 

Şimdi, acalba Hükümet ne yapacaktır; bunu bi
raz daha açıklığa çıkarmak için, Sayın Ulusu Hü-
külmıe'tiniin sunmuş olduğu Programda idarenin yeni
den düzenlenmesiyle ilgili olarak öngördüğü konula
ra ıbir ikuşlbakışı 'bakmakta yarar vardır. 

Mesela Hükümetimiz 'Programında diyor ki; 
«Türk kamu yönetimi teşkilatı bütünüyle gözden ge
çirilerek, uzun reorganizasyon çalışmalarına gidilme
den, kıisa sürede pratik düzenlemeler yapılacaktır.» 
Yarii, Hükümet Programında diyor ki; biz idareyi 
bütünüyle gözden geçireceğiz; ama ne yapacağız?.. 
Uzun reorganizasyon çalışması yapmayacağız; yani 
'bizim önümüze getirilen Yetki (Kanununda istendiği 
gibi idareyi yukarıdan aşağıya yeniden düzenleyecek 
hir reorganizas'yona girmeyeceğiz, 'kıisa sürede pratik 
sonuçlar verecek düzenlemeler yapacağız. 

Aynı şekilde Hükümet Prioıgratoında; «Kamu ida-
resinddki aşırı merkeziyetçilik yerine, m'ülikî ve ma
hallî idarelerin yetkilerinin artırılması sağlanacaktır. 
Vatandaşın iner işini Ankara'dan halletme zorunlu
luğu (kaldırılmaya çalışılacaktır... ('Şimdi Sayın Tu-
tum'un sormuş olduğu soruya da Iblir parça gelmiş 
oluyoruz). Bunu sağlamak üzere taşrada yeni bir teş
kilatlanmaya gidilecek, kurulacak bölge idareleri, 
özellikle malî, ekonomik ve teknik konulardan baş
lanarak Devlet 'hizmetlerinin işleyişini kolaylaştırıcı 
yetkilerle teçhiz edilecdktlir.» Bölge idarelerinden soz, 
ediliyor, taşra kuruluşunun yeniden örgütlenmesinden 
söz ediliyor. 

İŞimdi işin iliginç yönü, 'bütçe görüşmeleri sıra
sında 'burada veyahutta Komisyonda Sayın içişleri 
(Bakanı dediler kli; «İl İdaresi Kanunu tasarısı ha
zırdır Bakanlığımızda; fakat 'biz yeni Anayasanın çı
kışını 'bekliyoruz. {Son derece isabetli ıbir açıklama)... 
Yeni Anayasanın çıkışını 'beklediğimiz için, elimizde 
hazır bulunan İl İdaresi Kanunu tasarısını seıvik et
medik Meclise.» dedi ve öyle de yapılması gerekirdi. 

Oysa şimdi biz, Anayasada idarenin bütününe 
yöneli'k (bir yeniden düzenlemeye yetki verecek Ibir 
Yetki Kanunu getiriyoruz Anayasanın hazırlıklarının 
hayli ilerlemiş olduğu şu aşamada; Anayasada 'bu >ko-
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nuların temel ilkefleririin nasıl düzenleneceğini tekle
meden. Demek ki, 'burada da Ibir çelişki görülmek
tedir. 

Bu genel açıklamalardan sıonra Tasanda dikkati
mi çeken ıbir-iki çelişkiye değinmek istiyorum : 

(Bu Yetki Kanunuyla aşağı yukarı aym günlerde 
hazırlanan Şubat Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 
(A) (bendinde şöyle bir hüküm yer almaktadır : 

(«Müsteşarlık ve genel müdürlükler ancak kanun
la, müstakil daire başkanlıkları ise kararname ile ku
rutabilir.» 

İBu, Şubatta çıkarılan Bakanlıkların Yeniden Dü
zenlenmesi ve Çalışma Esaslarının Yürürlüğe Konul
ması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı 
maddesindeki hüklüm, 

Şimdi, önümüze getirilen Yetki Kanununda, ikin
ci sayfada, madde gerekçelerinde aynı günlerde hazır
lanmış olmasına rağmen 'bu Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesindeki şu okuduğum kuralla taban tabana 
zıt bir başka ifade yer almaktadır. Üçüncü madde
nin gerekçesinde denilmektedir kÜ : «BakanlıMar ile 
müsteşarlık ve genel müdürlüklerin kurulmasında ise 
kanun hükmünde kararname çıkarılması öngörül
mektedir». Yani, aynı Hükümetin aynı günlerde ha
zırladığı 'bir Bakanlar Kurulu Kararında, müsteşar
lıkların ve genel müdürlüklerin kanunla kurulacağı 
öngörülmektedir, aynı günlerde hazırlanmış olan ve 
bugün görüşmekte olduğumuz Yetki Kanununda ise 
'bunların kanun hükmünde kararname ile kurulacağı 
öngörülmektedir. Bu aynı günlerde yapılmış Ibir ça
lışmanın çelişkisidîir. 

(Bir (başka çelişki : Yine 3. üncü maddenin ge
rekçesinde aynen şöyle denmektedir : 

«İdareye elastikiyet kazandırılması maksadıyla 
.Bakanlıklar bünyesinde müstakil daire başkanlığı ku
rulabilmesi için iıse Bakanlar Kurulu kararı yeterli 
gömülmüştür.» Yani bir yandan idareyi ıbir standart 
yapı içinde toplama, toparlama çalışması vardır. 
Yetki Kanunu getirilmektedir; ama onun içinde bir 
istisna konulmaktadır. Bakanlar Kuruluna müstakil 
daire başkanlığı ihdası yetkisi verilmektedir. 

'Nihayet, (Sayın Tutum benden önce değindiler) 
Şubat Kararnamesi idarede tasarruf sağlama amacı
na yönelik olmasına rağmen, mesela, ihdas edilen 
kadrolarla iptal edilen kadrolar karşılaştırıldığında 
böyle bir amacı gerçekleştürmekten uzak olduğu gö
rülmektedir.-

Kısaca açıklamaya çalıştığım bu nedenlerle geti
rilmiş olan Yetlki Kanunu üzerinde ciddî tereddütl'e-



Danışma Meclisi B : 94 13 . 5 . 1982 O : 2 

rim olduğunu ifade etmek işitiyorum. Burada, <bu te
reddütleri giderici düzeltmeler yapıldığı takdirde, gö
rüşülmesi sırasında, Hükümete ibelki bu sınırlama
lar içerisinde 'bir yetki verilmesinde yarar olabilir; 
ama bu genişlikte (bir yetkinin ve 'bu 'hukukî yollarla 
gidilerek verilmesinin sakıncalı olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
iBAŞKAN — Teşekkür ederdim Sayın Tan. 
Hükümet atfına Sayın Özal'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim, 
DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

IKamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yettkilerinin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki 
IKanunu Tasarısı üzerinde muhtelif arkadaşlarımız, 
daJha evvel Bütçe-Plan Komisyonunda ve şu ana ka
dar da Umumî Heyetinizde görüşlerini, düşüncelerini 
'bildirdiler, 

IBen Ibu ana kadar yapılan konuşmaları genel hat
larıyla hem cevaplandırmak, hem de düşüncelerimizi 
Umumî Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan; 
Özür dileyerek başlıyorum. Uzun bir yolculuk

tan buıgün gelebildim. Biraz hazırlıklarımda eksik
likler olursa şimdiden özür dilerim. 

IBAŞKAJN — Estağfurullah, buyurun efendim. 
IDEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — Efendim; 
Konuya ilk önce Hükümet Programındaki ilgili 

maddeleri okuyarak başlayacağım. 
Hükümet Programının «Temel Düzenleme Alan

ları» ile ilgili Hasmından şu bölümleri müsaadenizle 
arz ediyorum : 

«Türkiye Cumhuriyetinin temel mevzuatı sürat
le yeniden gözden geçirilecek, siyasî istikrarı sağla
yıcı, sosyal dengeleri teessüs edici, çalışma barışını 
geliştirici, vergi adaletini sağlayıcı ve ekonomik istik
rar programının uygulanmasını kolaylaştırcı yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. Bunun yanında, siyasî ida
rî, ekonomik, sosyal ve kültürel konulardaki ana-
mevzuat tıkanıklıkları da tespit edilerek gerekli de
ğişiklikler yapılacaktır.» 

Hemen bu maddeyle ilgili olarak, Hükümetimiz 
çalışmalara başladığından bu tarafa başta vergi mev
zuatı olmak üzere (İktisadî Kanunlar) sosyal saha 
ile ilgili birçok kanunlar Danışma Meclisimiz kurul
madan evvel Yüksek Konseye arz edilmiş ve bunlar
dan çok mühim bir kısmı fiilen yerine getirilmiş bu

lunuyor. Zaten istikrar programının önemli dayanak
larından bir tanesi Vergi Kanunları idi, Vergi Ka
nunları da 12 Eylül'ü takip eden çok kısa bir zaman
da, ilk üç ay içerisinde bütünüyle gözden geçirilmiş 
ve çok büyük bir kısmı Konseyin tasvibinden geç
miş, gene bildiğiniz gibi bu sene içinde de yapılan 
tecrübeler ışığı altında bir takım tadilatlar da gene bu 
kanunlarda yapılmış bulunuyor 

Gene Hükümet Programından okumaya devam 
ediyorum : 

.«Mazisi yüzyıllara dayanan Türk idare yapısı 
şartların değişmesiyle yeniliklere ve ihtiyaçlara ayak 
uyduramayarak eskimiş, ekonomik ve sosyal gelişme
lerin gerisinde kalmıştır. Bunun sonucunda yöneti
minde aşırı merkeziyetçilik, görev, yetki ve sorumlu
lukların dağılımında dengesizlik, normalin çok üs
tünde .istihdam, atıl kapasite, verimsizlik, lüzumsuz 
formalite ve kırtasiyecilik hastalıkları meydana gel
miştir. 

Kalkınmakta olan bir ülke durumundaki Türki
ye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını engelleyen 
en önemli faktör Türk idaresinin bu hastalıklarıdır. 
Bu tabloya bir de son yıllardaki anarşik ortam ek
lenince, idare toplumun güven ve huzurunu sağlama
da yetersiz kalmıştır.» 

Gene aynı Programın bu gerekçesiyle ortaya koy
duğu, «İdarede neler yapılacağı»'na ait kısmında da 
aynen şöyle söylüyor : 

«Kamu idaresindeki aşırı merkeziyetçilik yerine 
mülkî ve mahallî idarelerin yetkilerinin artırılması 
sağlanacaktır. Vatandaşın her işini Ankara'dan hal
letme zorunluluğu kaldırılmaya çalışılacaktır. Bunu 
sağlamak üzere, taşrada yeni bir teşkilatlanmaya gi
dilecek, kurulacak bölge idareleri özellikle, malî eko
nomik ve teknik konulardan başlanarak Devlet hiz
metlerinin işleyişini kolaylaştırıcı yetkilerle teçhiz 
edilecektir. 

Ülkemizde sözü edilen bütün yönetim bozukluk
larına ilave olarak kamu hizmetlerinin görülmesinde 
önemli bir aksama da, gereksiz bürokrasi, kırtasiyeci
lik ve idarî işlemlerdeki aşırı formalitelerden doğ
maktadır. Bu yüzden her gün binlerce işlem sebebiy
le idareye muhatap olan vatandaş büyük sıkıntılara 
girmekte, en basit kayıt, ruhsat ve belge çıkarma gi
bi işlemler günlerce devam etmekte, resmî belgeler 
dosyalar dolusu yığılmaktadır. Kırtasiyecilik, rüşvet 
ve yolsuzlukların da esas kaynağını teşkil etmektedir. 

Ekonomik programların uygulanması, gereksiz for
maliteler yüzünden gecikmekte, milyonlarca işgünü 
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ve tonlarca kâğıt israf edilmektedir. Türk idaresi kır
tasiyeciliğin sonunda kendini yiyip, bitiren bir fasit 
daire içine düşürülmüştür. En kısa zamanda kamu 
hizmetlerinin görülmesindeki aksamalar giderilecek, 
basit, sade ve pratik yöntemler geliştirilerek uygula
maya konulacaktır. 

KİT'lerle ilgili olarak gene ilgili kısımda, «Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin ürünlerinin fiyatları ile ma
liyetleri arasında enflasyonu körükleyecek dengesiz
liklerin meydana gelmesi önlenecektir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin daha verimli ça
lışmalarını sağlayacak pratik düzenlemeler yapılacak 
ve ekonomik istikrar programına uygun olarak piya
sa ekonomisi şartlarına göre çalışmaları sağlanacak
tır.» 

Sayın Başkan; 
Dikkat edilirse Hükümet Programımızda yapılmak 

istenen idarî düzenleme çalışmalarının temelinde ger
çekçilik ve pratik olmak yatmaktadır. Biz hiçbir za
man, bir arkadaşımızın dediği gibi, büyük inceleme
ler, detaylı incelemeler, (ki, yıllar yılı Türkiye'de bun
ların hepsi yapılmıştır) sayfalar dolusu raporlar ve 
sonuçta herhangi bir netice elde etmeyen raporlar 
yapmak istemiyoruz. 

Bütün idarenin düzenlenmesini de katiyen nazarı 
itibare almıyoruz, yapmak istediğimiz şey, eğer yapa
bilirsek; Türkiye'nin geleceği bakımından birtakım 
pratik ve hakikaten sıkıntıya düşürülmüş bazı durum
ları düzeltmek, gerek bunu merkezî idarede, gerekse 
taşra idaresindş yapmak, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rini daha iyi çalışır, (Burada bahsedildiği şekilde) 
bunların kaynak yaratır şekilde, verimli çalışır bir 
tarzda çalışmalarını temin edecek esasları getirmek
tir. 

Benim gerek burada Sayın Heyetinizde, gerek Ko
misyonda bir nokta dikkatimi çekti, özellikle getir
diğimiz bu Kanun Tasarısı ile 28 Şubat Kararnamesi 
birbiri ile büyük çapta karıştırılmaktadır. Aslında 
28 Şubat Kararnamesinin bu Kanun Tasarısı ile her
hangi bir alakası mevcut değildir. 28 Şubat Kararna
mesi neden yapılmıştır?.. Onun için lütfen bu konu
lar üzerinde kısa bir izahatta bulunmak istiyorum. 
Özellikle 28 Şubat Kararnamesinin nasıl yapıldığını 
anlatmadan evvel, bakanlıklarımızın durumu nasıldı, 
onu kısaca anlatacağım. 

Bizim karşılaştığımız durum : Bakanlıklarımızın 
bünyesinde (tespit edebildiğimiz sayı) 28 Şubat Ka
rarnamesinden önce 166 tane genel müdürlük vardı. 
Bu genel müdürlüklerin (tespit edebildiğimiz kadarı 

ile diyorum) 50 tanesi ancak kanunla kurulmuştur, 
gerisi esas itibariyle bakan onayı ile (çoğu) veya en 
fazla Bakanlar Kurulu Kararı ile; fakat büyük ekse
riyeti bakan onayı ile kurulmuştu. 

Dikkatinizi bilhassa bu noktaya çekmek istiyo
rum : Yapılmak istenilen şey aslında 28 Şubat Ka
rarnamesi ile bunlara bir çeki düzen vermektir ve 
dikkat edilirse o Kararnamede genel müdürlüklerin 
ve müsteşarlıkların bundan sonra kanunla kurulaca
ğı yazılmıştır, yani bundan sonra kimse, herhangi bir 
bakan çıkıp da bir bakan onayı ile herhangi bir ge
nel müdürlük kurmasın diye prensip getirilmiştir. 

Gayet tabiatıyla bu yaptığımız iş, bir Bakanlar 
Kurulu Kararı olduğu için, bunun daha geçerli ola
bilmesi için, kanunun içerisine konulması lazımdır. 
Demin bir kıymetli arkadaşımızın ifade ettiği gibi Ka
nunda o bakımdan tenakuz yoktur, Kanunun Hükü
met tarafından getirilen aynı maddesi diyor ki, «Dev
let Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılıkları ile Devlet 
Bakanlıkları dışındaki bakanlıklar, müsteşarlık ve ge
nel müdürlükler b4u Kanunla Bakanlar Kuruluna ve
rilen yetkiye göre kurulur. 

Bakanlıklar bünyesinde müstakil daire başkanlığı 
kurulabilmesi için, Balkanlar Kurulu Kararı alınması 
yeterlidir.» 

Bunun manası şu : Bu Yetki Kanunu ile verilmiş 
süre içerisinde ancak, Bakanlar Kurulu Kanun Kuv
vetinde Kararname ile müsteşarlık veyahutta genel 
müdürlük kurabilir, bunun süresi geçtikten sonra da 
zaten onların gene kanunla kurulma mecburiyeti var
dır. Aynı noktaya geliyoruz. 

Aslında 28 Şubat Kararnamesi düzensizliğe git
miş bir durumun gözden geçirilerek, rayına oturtul
ması için yapılmış bir ilk hamledir. İşin gayet zor ol
duğunu da ifade edeyim. 166 genel müdürlük, netice 
itibariyle 89 genel müdürlüğe indirilmiştir. 

Kadrolar bütünü ile değiştirilmemiştir, yani iptal 
edilen kadroların sayısı ile yeniden konulan kadrola
rın sayısı birbirine eşittir, yalnız birinci ve ikinci de
rece tabirlere göre. yeni uygulamaya göre bazı birin
ci derece kadrolarda artışlar olabilmiştir. Gene mük
tesep haklardan dolayı daire başkanlıklarına indirilen 
arkadaşlarımızın durumunu da muhafaza etmek ba
kımından o birinci derece kadrolar bazı yerlerde mu
hafaza edilmiştir. 

28 Şubat Kararnamesi Devletin sadece bakanlık
ların merkez teşkilatını ilk başta bir reorganizasyona 
tabi tutmuştur ve yaptığı iş de esas itibariyle standart 
bir tarifler içerisinde umum müdürlüklerin sayısını 
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belli rakamlara indirmek ve maalesef biz burada ka
nunla kurulmuş umum müdürlükleri kaldıramadık. 
Kanunla kurulmuş umum müdürlüklerin sadece bazı 
yerlerde işini boşalttık; umum müdürlükler aynen 
muhafaza edilmiştir, sadece işi, içi boşaltılmıştır. O 
da Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığında yapılmıştır. 
Diğer bakanlıklardaki umum müdürlüklerin hemen 
hemen hepsinde kanunla kurulmuş olanlara dokunul
mak mümkün değildir tabiatıyla. Onlar aynen muha
faza edilmiştir; ama ileride Kanun Hükmünde Ka
rarname ile bu yetki verilirse gayet tabiî bu düzenle
me daha iyi düşünülerek, daha iyi birtakım değişik
likler yapılarak yerine getirilecektir, yapılması da ge
reklidir kanaatindeyim. 

Sayın Başkan; 
Şimdi bu Kanuna baktığımız zaman şunu müşa

hede ediyoruz : Muhtelif arkadaşlarımız çok geniş 
yetkilerden bahsediyorlar. Aslında dikkat edilirse, 
biz burada Bakanlar Kurulunu da bağlıyoruz. Ba
kanları ve Bakanlar Kurulunu bağlıyoruz. Çünkü 
bugün bakanlıklarımız kendi insiyatifleri dahilinde 
istedikleri kadar yeni teşkilat kurabilirler, buna hiç
bir şey mani değildir. Nitekim, şimdiye kadar geldi
ğimiz tatbikat bunu gösteriyor. 166 tane umum mü
dürlük, kanunla kurulmuş umum müdürlük değildir. 

Bizim bu Kanunla getirdiğimiz esaslar sadece bir 
yetki değil, aynı zamanda mevcut, gelecek hükümet
leri de bir nevi çerçeve bir kanunla; şu Kanunla bağ
lamaktır, yani bundan sonra umum müdürlük, müs
teşarlık kurulması ancak ve ancak Yasama Meclis
lerinden geçtikten sonra olacaktır. Hatta daire baş
kanlığı kurulması dahi bakanın yetkisinden alınmak
ta, Bakanlar Kurulu Kararına verilmektedir. Müsta
kil daire başkanlıkları bakanın yetkisi dahilinde de
ğildir, onlar da Bakanlar Kurulu Kararı ile kurul
maktadır. Bunun manası şu : 

Bizim incelemelerimize göre geçtiğimiz seneler
de teşkilatların büyümesinin anasebebi, idareler 
değiştikçe, yeni partiler iktidara geldikçe, yeni hü
kümetler iktidara geldikçe Ankara'da, özellikle An
kara'da büyük bir şişme meydana gelmesidir. Tespit 
ettiğimiz bu rakamlar maalesef kati değil, çünkü 
kadrolar itibariyle söylüyorum; 1 milyon 250 bin, 
1 milyon 300 bin civarındaki memur kadrosunun 
takriben dörtte birli Ankara'dadır. 

Tabiatıyla, bu şekilde bir sistem içerisinde, va
tandaşın Ankara'ya gelmesini önlememiz mümkün 
değildir. Vatandaşın Ankara'ya gelmesini önlemek 
istiyorsak, muhakkak, bölgelerde, illerde mevcut teş-
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'küılatı yeni baştan gözden geçtirerek, daha efektif 
bir teşkilat kurmak zorunJuğu da vardır. Merkez 
teşkilatının da buna uygun hale getirilmesi lazımdır. 

Niçin, Bakanlar Kurulu, Hükümet, böyle bir 
kanun tasarısını Meclislere getirmiştir, onu da kısa
ca izah etmek istiyorum : 

İdarede düzenleme ihtiyacı, kanatimizce acil ha
le gelmiştir. Hükümet Programında da belirtildiği 
gibi, acil hale gelmiştir. Geçtiğimiz tecrübeler şunu 
gösteriyor; (Bazı arkadaşlarııma söylüyorum) ne ka
dar çok çalışma yapılmış olursa olsun, bu çalış
malar bir sonuca bağlanmamıştır. Bunlardan bazıla
rına ben de iştirak ettim Planlama Müsteşarı olarak; 
ciltler halinde çalışmalar yapıldı, muhtelif sebepler
den dolayı bu çalışmalar yerine getirilemedi. Bunu 
yapmak mecburiyetindeyiz. 

Tabiatıyla, Hükümetimiz, Danışma Meclisi ve 
Konsey bir birlik içerisinde, bir yakınlık içerisinde, 
önümüzdeki problemleri çözmek için, demokratik 
nizama geçtiğimiz zaman, nizamın, düzenin daha iyi 
çalışabilmesi için, bu geçiş devresinde mümkün oda
nın yapılmasını hepimizin düşündüğü de muhak
kaktır. 

«Mümkün olan» dediğimiz zaman, tabiatıyla, 
memleket 'için lüzumlu, faydalı, yararlı olanı kaste
diyorum ve boş şeylerle de uğraşmayı katiyen dü
şünmüyoruz. Çünkü, boş şeylerle uğraşacak vak
timiz de, zamanımız da yoktur. Onun için, Program
da da söylediğimiz gibi, bu konularda pratik ve 
gerçekçi olmak mecburiyeti vardır. 

Düzenleme ihtiyacı merkezî idarede vardır; dü
zenleme 'ihtiyacı taşra teşkilatında vardır. Yapılmış 
bazı incelemeleri burada okumaya kalksam çok za
manınızı alırım; ama lüzumsuz derecede büyümüş, 
bölge teşkilatı kurulmuş, nerede ise 700'ü, 800'ü bu
lan büyük bölge teşkilatlanması vardır idarede. O da 
lüzumsuzdur. İller bir kenara itilmiştir, bölgeler 
meydana getirilmiştir. Hatta, her 'ilde bölge teşkila
tı kurulan birtakım teşkilatlanma örnekleri vardır, 
sırf valilerin kontrolundan kaçabilmek için. Bunların 
da yeni baştan gözden geçirilmesi lazımdır. 

ÎUerimizin yetkiilerinin, illerde çalışanların, va
tandaşın dertlerine ve isteklerine cevap verecek 
şekilde teçhiz edilmelerini de düşünmek mecburiytin-
deyiz. Tabiatıyla, bütün bu işlerin yapılmasını söy
lediğimiz zaman «Nasıl ve ne zaman yapılacaktır?» 
suali önümüze gelecektir. 

Şu nokta gayet sarih: öyle tahmin ediyorum ki, 
Danışma Meclisimizin ellinde, gerek Konseyden gel-
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müş, gerekse Hükümet tarafından gönderilmiş, ol
dukça önemli, demin okuduğum birinci kısımla il
gili, yani Türkiye'de siyasî, sosyal dengeleri sağla
yıcı, vergi adaleti, istikrar programı vesaire ile il
gili birtakım, daha bitirilmemiş, yeni gelmiş ka
nun tasarıları var. 

Daha önemlisi, her halde birkaç ay sonra, Ana
yasa geliyor ve Anayasa fevkalade önemli. Anayasa
nın yanında, gene önemli olan Siyasî Partiler Kanunu, 
Seçim Kanunu ve öyle tahmin ediyorum ki, eğer prog
ram 1983 yılı ekiminde Türkiye'de seçim olacaksa ve
ya 1984'ün ilkbaharında seçim olacaksa, çok muh
temeldir ki, en geç 1983'ün sonunda veya ortasında 
siyasî partilerin kurulmasına vesairesine müsade edi
lecektir. Yani, belli bir süre de bunların faaliyetleri 
olacak. Öyle tahmin ediyorum, o tarihlerden sonra, 
çok büyük, çok geniş çalışmalar yapmak, biraz zor 
hale gelecektir. Yani, önümüzde kanaatime göre 
1-1,5 sene kadar bir zamanımız var. Biz bu 1,5 
sene içerisinde, (Ben Komisyonda bunu açıkça 
ifade ettim, Hükümet de bunu bu şekilde düşündü) 
Konseyin elinde birçok kanunlar var, hatta o yüz
den Konsey bir kısım kanunları Danışma Meclisi
ne gönderdiler, ikindi olarak sizin elinizde bazı ka
nunlar var, bir de bu söylediğim önemli kanun
lar geliyor; peki, bu idarî düzenlemenin, (Ki, bütü
nüyle düşünüyorum. Yani, bütünüyle yapmamız 
mümkün değil ona da geleceğim.) Önemli noktaları 
vardır. Kamu iktisadî Teşebbüsleri, Devlet idaresi
nin, merkezî idarenin düzenlenmesi, taşra idaresinin 
önemli noktalarının düzenlenmesi, bu düzenlemele
rin yapılması lazımdır. Eğer, Danışma Meclisimiz 
ve Yüksek Konseyimiz, Bakanlar Kuruluna bu yet
kiyi verirse, biz bu düzenlemeleri çekinmeden, mem
leketin yararına en iyi bir şekilde düşünerek yap
maya gayret ederiz. 

Gayet tabiî, Kanun Kuvvetinde Kararname çık
tığında derhal Meclisin tasvibine sunulacaktır. Ya
ni, aksi zehaba da kapılmaya lüzum yok; bu ka
rarnameler Meclislin onayından geçecektir. Meclis 
onayını vermezse veyahutta onayını değiştirerek 
verirse, Meclisin tasvip ettiği şekilde olacaktır ha
dise. 

Yapılmış olan noktayı düşünürseniz, biz bugün 
çıkaracağımız bir kararnameyi tatbikata koyabiliriz. 
Meclis, tatbikata koyduğumuz bir kararnameyi ka
bul etmezse, gayet tabiî, onlar tekrar eski haline ge
tirilir. Ama, öyle tahmin ediyorum ki, idarî düzen
leme konusunda, şu üç organdan, her halde Hükü

metimiz bu meseleleri etrafı 'ile düşünecek ve fiilen 
işin içinde olduğu için, bu düzenleme konusunda 
dikkatli ve tatbikattan gelen tecrübesini en iyi bir 
şekilde kullanacaktır. 

«Düzenleme sahaları nelerdir?..» Bir arkadaşı
mızın suali oldu bu. 

Düzenleme sahalarından birisinden bahsettim. 
Merkezî idarede, yani Ankara'daki İdarede, bakan
lıkların sayısı da dahil olmak üzere, bakanlıkların 
fonksiyonları da dahil olmak üzere tedahül eden 
birçok fonksiyonlar vardır, açık ve seçik olarak söy
leyeyim; bunları ilk hamlede 28 Şubat. Kararname
sinden daha başka bir hüviyet içerisinde, tabiî, ka
nunun verdiği yetkiler dahilinde yapmak mecburi
yetindeyiz ve öyle tahmin ediyorum ki, bu ancak, 
siyasî iktidarlar tarafından, bazı «Yapılamaz» dedi
ğim şeylerden bir tanesidir. 

Hemen şunu da ifade edeyim : Sayın tTutum ar
kadaşımızın dediği gibi, Ben, «Siyasî iktidarlar hiç
bir şey yapamaz; hele, «idarî reform yapamaz» di
ye bir şeyden bahsetmedim; ama bazılarını yapama
maları çok kuvvetle muhtemeldir ve Türkiye bunun 
tecrübelerini yaşamıştır veya yaptıkları muayyen 
sebepler dahilinde, tam memleketin istediği gibi ol
mayabilir. Siyasî iktidarlar da güçlü olarak gelir
lerse gayet tabiatıyla ileride bu memleketin yararına 
çalışacaklarını kabul etmemiz lazım. Aksi takdirde 
kendi kendimizi inkâr etmiş oluruz. Onun sonucun
da, «Siyasî iktidarlara hiç gitmeyelim» gibi bir acaip 
mantık düşer, ki ben katiyyen böyle bk şey düşün
cesinde değilim; ama geçirdiğimiz tecrübeler, Türki
ye'deki siyasî kavgaların maalesef bazan sınırları 
aşarak, işte bu noktaya gelmemizin anasebepleri de 
budur. Tabiî, gönül öyle arzu ediyor ki, siyasî ikti
darlara hem kuvvetli bir ekonomi, hem sağlam bir 
idare teslim edelim, onlar da o sağlam zeminden 
başlayarak memleketi daha ileriye, daha yukarıya 
doğru götürsünler. 

ikinci bir düzenleme sahası taşra teşkilatıyla il
gilidir. Halen bu çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmala
rın bir kısmı daha evvel yapılmış, tekrar gözden ge
çiriliyor; halen bu çalışmalar Başbakanlık bünyesin
de şu anda devam ediyor. Bu taşra teşkilatını da da
ha efektif hale getirmek mecburiyetindeyiz. Yani, 
vatandaşın ihtiyaçlarını, isteklerini karşılayacak hale 
getirmek mecburiyetindeyiz. 

Bir üçüncü önemli nokta; eğer yapabilirsek, üze
rinde benim şahsen durduğum çok önemli bir nokta
dır; bürokrasi konusunda, yani kırtasiye konusunda 
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asgariye indirmek. Birçok incelemeler yaptım; ihra
catta formaliteler veyahut da şu işte formaliteler. 
Ehliyet aldığınız zaman kanunî birtakım kayıtlar. 
Bazıları kanunlarımıza girmiş, bazıları kolay; karar
nameler veyahut da yönetmeliklere girmiş, bunlar ko
layca düzeltilebilir; ama bazıları da, maalesef kanun
ların biraz eskiliğinden, otuz - kırk sene evvelki, o 
günkü şartlara göre çıkarılmış kanunların yanlışlık
larından dolayı veya bugünkü hayat intibak edeme
melerinden dolayı birtakım meselelerle karşılaşıyo
ruz ki, vatandaş sadece kâğıt dolduruyor. Bunu as
gariye indirebilir miyiz? Bir ehliyet alırken, bir nüfus 
kâğıdı çıkarırken, daha başka konulan hallederken, 
yani devletle yüz yüze geldiği noktalarda vatandaşı
mızı acaba memnun edebilir miyiz? Biraz da bu kısım
lara bakmak istiyoruz. Burada çok fazla bir şey ya
pabileceğimizi söylemiyorum; ama herhalde gerek 
ekonomik hayatta, gerekse sosyal hayatta bazı for
maliteleri basitleştirebiliriz; bu yetkiler verilirse. Şun
lar kalkmıştır, şunlar şu hale gelmiştir veyahut da 
sistemleri basit hale getirebiliriz. Bu, vatandaşlara ya
pılmış en büyük iyiliklerden birisi olur. 

Üçüncü bir önemli konu da, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri konusudur. Hükümetiniz, kurulduğundan 
bu tarafa Kamu iktisadî Teşebbüsleri konusunda bü
yük bir gayretin içerisine girmiştir. Hatta bugün ba
zı arkadaşlarımız ve basınımız, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin düzelmeye başladığını yazıyorlar. Tabia
tıyla uygulanan politikalar; fakat hemen şunu da ifa
de edeyim, Kamu İktisadî Teşebbüsleri kanaatimce, 
temelden düzenlenmiş ve düzeltilmiş değildir. Bugün
kü düzelme geçicidir. Yani, hastalık daha bunların 
içerisindedir. Biz buralarda daha köklü birtakım re
formlar yapmak mecburiyetindeyiz. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerini, bu memleketin 
ekonomisine yararlı, aynı zamanda memleketin Ha
zinesine yük getirmeyecek bir şekle getirmemiz la
zım. Yatırım kaynaklarını kendileri daha çok mey
dana getirmelidirler ve devletin, milletin bunlara ver
diği paraları daha iyi bir şekilde kullanabilmelidirler. 

Bu konularda geniş çalışmalar yapılmıştır, eski
den de vardı. Bizim Hükümetimiz zamanında da çok 
geniş çalışmalar yapılmıştır; ama nihayete erdirilmiş 
değildir. Kamu İktisadî Teşebbüsleri de inanıyorum 
ki, bu yetkiler verildiği takdirde ister 440'ın içerisin
de (Bu da mümkündür) veya 440'ın dışında veya kıs
men 440'ın içinde kısmen onun dışında birtakım ye
niliklerle, değişikliklerle memleketimize daha yararlı 
hale getirebileceğimiz kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan; 
Geçenlerde bir yerde yaptığım konuşmada, Tür

kiye'de şikâyet ettiğimiz bürokrasinin temelinde ya
tan nedenin, memura güvensizlik olduğudur. Sistemi
mizin buna kurulduğunu ifade ettim. Tabiî, gönül 
arzu ediyor ki, sistemi bütünüyle değiştirebilmek; 
ama bu 150 senelik bir sistemdir. Bu sistem maale
sef kolay kolay değişmez. 

Türk idare sistemi, yenileşme hareketlerinin baş
ladığı sıralarda, büyük çapta Fransa'dan alınmıştır 
ve baktığınız zaman şüphe esasına göre kurulmuştur. 
Yani, memura itimatsızlık şüphe esasına göre kurul
muştur. İtimat istisnaî, şüphe esastır. 'Aslında tersi ol
ması lazım : İtimat esas, şüphe istisnaî olması lazım. 
O sistemler, çok daha basit sistemlerdir ve daha az 
bürokrasi olan sistemlerdir. Bu yüzden memleketi
mizde dikkat ederseniz, hemen hemen her Bakanlı
ğımızda bu şüphe sistemi yüzünden müfettiş kadro
ları geliştikçe gelişmiştir. İlk önce Maliye Bakanlığın
da, İçişleri Bakanlığında olan teftiş heyetleri, bugün 
hemen hemen İktisadî Devlet Teşebbüsleri de dahil, 
diğer Bakanlıklar da dahil, hatta hatta katma bütçeli 
kuruluşlar da dahil, daha ilerisine gideyim, özel ban
kalar ıda dahil, hepsinde teftiş heyetleri vardır. Bunlar 
kariyerden gelmedirler. 

Ben, hiçbir zaman müfettişlere herhangi bir ma
nada bir şey söylemek istemiyorum; ama kariyerden 
geldiği için, yani mektepten çıkıp, müfettiş muavini 
ve kademe kademe yükseldiği için, idarenin problem
leriyle idarenin nasıl iş yaptığını müfettiş olarak bil
melerine de imkân yoktur. Sistemde de böyle hata
larımız var. Biz devamlı olarak memurumuza itimat 
etmiyoruz. Tabiî, bu Yetki Kanunu ile bunu yapabi
lir miyiz? Zannetmiyorum yapabileceğimizi, çünkü 
demin de söylediğim gibi, 130 senelik mazisi olan bir 
sistemden geliyoruz, hatta Fransa dahi bize verdiği 
sistemin birçoklarını sonradan kendisi değiştirmiş. 

Aslında Türkiye'deki bürokrasinin artmasının 
anasebebi, bu demin söylediğim şüphe sistemidir. 
Bizde daima şu âdet vardır : Ben yaşadığım tecrü
beyle söylüyorum, bir sistem getirirsiniz, vergi iade
si sistemi, mesela ihracatta vergi iadesi sistemi. Biri
si bir sahtekârlık yapar veya başka bir hadisede; ar
kasından, «Bu sistemde kaçak olabiliyor, demek ki, 
bu sistemi biz takviye etmemiz lazım, bu delikleri tı
kamamız lazım» diye kaidelerimizi derhal ağırlaştır
maya başlarız. Yeni kaideler ilave ederiz, yeni kont-
rollar ilave ederiz, yeni imzalar ilave ederiz; bunun 
neticesinde, namuslu adam çalışamaz hale gelir. Ya-
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ni, gene hile yapan çalışma yolunu bulur, onu açıkça 
söyleyeyim. Aslında Türkiye'de değiştirilecek, reform 
yapılacak sistem kanaatimce budur. Bu sistemde bir
takım değişiklikler yapmak lazım; ama bu insanları
mızın kafasında bazı değişiklikler icap eder. 

Biz, kanatimce elimizden geldiği kadar, tabiî bil
diğimiz kadar, gücümüzün olduğu kadar bu konular
da memleketimize, milletimize ve gelecek nesillere 
birtakım daha iyi şeyler bırakmak mecburiyetinde
yiz. Bu bırakma işini gayet tabiatiyle şu geçiş döne
minde; siz Sayın Danışma Meclisimiz, Konsey ve 
Hükümetimiz bir kader birliği içerisinde yapmak 
mecburiyetindedir. Yaptığımız hizmetler, emin olu
nuz belki yakın bir gelecekte beğenilmeyecektir; ama 
daha ilerisine baktığımız zaman eğer doğru iş yapı
yorsak, daha ilerisinde muhakkak takdir edilecektir. 

Bu idarî reformu veyahutta yeniden düzenleme, 
pratik gerçekçi olarak düzenleme zor bir iştir. Onu 
Komisyonda da söyledim, kolay bir iş değildir. Çün
kü, biraz insanla uğraşıyorsunuz; ben 166 tane genel 
müdürlüğü 89'a indirirken, bunun mücadelesini ve
rirken, ne kadar sıkıntı içerisinde olduğumu arkadaş
larım takdir etmeliler. Çünkü, umum müdürlük ve
rilmiş, yani verilen bir hak geri alınıyor gibi bir hadi
se oluyor; ama memleketin geleceği bakımından bu
na bir son vermek lazım. Yapacağımız iş de böyle. 
Bize hiçbir zaman puan getirmeyecektir, onu ifade 
edeyim. Kırgınlıklar olabilecektir; ama idareler öyle 
idareler olmalıdır ki, meseleyi bir sevgi veya sevme
mek şeklinde, oy şeklinde katiyen düşünmemeliyiz 
ve ilerisi için neyse doğrusu onu yapmak mecburi
yetindeyiz. 

Ben burada sayın arkadaşlarımın daha evvelki ko
nuşmalarını dikkatli olarak dinledim. Tabiatiyle Sa
yın Hamitoğulları'nın dediği gibi, benim not alma 
sistemim biraz farklıdır. Birçok şeyleri, aslında not
ları da gösterebilirim, fazla not almaya da ihtiyaç 
duymuyorum, çünkü hafızam biraz daha kuvvetlidir, 
ona güveniyorum. Tüzükte de herhalde bakan not 
tutacak diye bir kaide yok. (Alkışlar) 

Şimdi, Sayın Doğu'nun bir sözüne geleceğim. Ta
biî bir noktayı hakikaten bir nevi hoş bir duygu içe
risine kapılarak söylemek istiyorum; buraya gelmiş, 
bizimle beraber çalışmış bürokrat arkadaşlarımız var. 
Onlar bağlı oldukları, yani daha evvel çalıştıkları 
yerleri ciddî olarak gözetiyorlar. Bu, aslında çok iyi 
bir hareket. Çünkü biz, devlet memurumuzun bulun
duğu müesseseye ne kadar bağlı olduğunu böyle an
lıyoruz. Onu Sayın Selçuk Kantarcıoğlu da yapıyor 
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ve hakikaten benim gözlerim yaşarıyor. Her ikisinin, 
bu konularda eski idarelerini öne sürmeleri ve onları. 
müdafaa etmeleri, hakikaten memurumuzun ne kadar 
işine sahip olduğunu göstermek bakımından önemli
dir. Yalnız Sayın Ahmet Senvar Doğu'nun Ameri
ka'dan verdiği misali, zannediyorum ben öyle bilmi
yorum. Amerika'da Maliye Bakanlığı yok. Maliye 
Bakanı yerine Secretaryof Treasury diyorlar, yani 
Hazine bakanı var. Eğer bizdeki Hazine Genel Sek
reterliği derseniz oradaki Hazine Bakanlığı oluyor, 
yani onlara benzetmiyorum. 

İkincisi gelirler teşkilatı var. IRC tabir ediyorlar, 
Internal Revenu Service diye. O, bir de partman be
nim bildiğim, yani bir bakanlık değil; ama müstakil 
bir departman şeklinde çalışıyor, hatta polis teşkila
tı dahi var. Siz de söylediğiniz gibi, Alcapon'u da 
yakalayanlar onlar. İnşallah Türkiye'de de gelir teş
kilatımız daha güçlenir. Bizim bütün arzumuz, gelir 
teşkilatımızı hakikaten güçlendirmek ve onu Türki
ye'nin gelirine sahip olacak teşkilat haline getirmek
tir. Zannediyorum bu konuda ben şahsen epey gay
ret sarfediyorum; ama Hükümetimiz de büyük gay
ret içerisindedir. Bunu hiç yadırgamayanız. 

Sayın Başkan, 
Sözlerimin sonunda elinizde bulunan bu Tasarı

nın, bir kere Hükümetinize, Bakanlar Kurulunuza 
itimat etmenizi rica edeceğim. Bazı arkadaşlarımızın 
dediği gibi, bize yetkiler veriliyorsa, eğer burada çok 
geniş ki, çok geniş olduğu kanaatinde değilim. Biz, 
hatta bir bakıma kendi kendimizi de darlaştıracak 
hükümleri de bu Tasarının içerisine soktuk. Bakan
lar Kuruluna itimat etmeniz lazım. Zaten deminki 
itimat sistemini de bundan anlatmaya çalıştım itimat 
ediniz. 

Biz, yaptığımız Kanun Kuvvetindeki kararname
ler yine bu Meclislerin önüne gelecektir, yapılır ya
pılmaz. Bu Kanun Kuvvetinde kararnamelerle Tür
kiye'nin idare yapısında önemli; fakat bütünüyle de
ğil, yapılabilecek olanını, pratik olarak yapılabilecek 
olanını, gerçekçi olarak yapılabilecek olanını yapmak 
istiyoruz. 

Her şeyi yapabileceğimiz iddiasında katiyen de
ğilim. Zaten verilen 1,5 sene ancak belli başlı önemli 
bazı noktaları yapmaya kâfi gelir, onun deşındakile-
re biz de, siz de yetişemezsiniz, idarî düzenlemeler, 
eğer bu köklerini, bu temellerini kurabilirsek bundan 
sonra gelecek iktidarlar tarafından, belli bir çizgi içe
risinde memleketin ihtiyacına göre götürülmesi icap 
eden şeylerdir. Onlarda kendi dönemlerinde, eğer bu 
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değişikliklere lüzum görüyorlarsa, gayet tabiatiyle 
bizim burada temelini attığımız ki, o temelin sağlam 
olması lazım, onun üzerinde götüreceklerdir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin Sayın üyeleri; 
Bu Kanun Tasarısının gayet tabiatiyle uzun mü

nakaşaları olacaktır. Doğrusunu yapmak mecburiye
tindeyiz; ama tekrar itimadınızı arzu ediyoruz, bu 
yetkiler verildiği takdirde, bunu memleketin, mille
tin ve Türkiye'nin gelişmesi bakımından en iyi bir 
şekilde kullanacağımıza emin olmanızı bilhassa rica 
ediyorum. 

Bu anlayış içerisinde Sayın Başkan, hepinizi hür
metle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Sayın Uğur, buyurun efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Kamu, kurum ve kuruluşlarında teşkilat görev ve 

yetkilerin yeniden düzenlenmesi gereğinde hiç şüphe 
yoktur. Hatta bu işe el atılmada, Hükümetin kurul
masından bu yana gecikmeler dahi vardır. Konunun 
önemini takdir ve bu yolda Atatürk tikelerine uygun 
olarak yapılacak çalışmaların gereğine inanıyorum. 
Ancak, burada icra ile ilgili olarak değinilmeyen bir
kaç noktaya temas etmek istiyorum. 

Her şeyden önce, bir noktayı vurgulamakta ya
rar görmekteyim : «Evvela bu düzenlemeleri yapa
cağız ve işleri sıraya koyacağız» gibi bir düşünce bu
günkü11 ortamda da var ise, hemen ilave etmeliyim ki, 
12 Eylül'den sonra Sayın Devlet Başkanının da de
meçlerinde belirttikleri, devamlı bir huzurun sağlan
ması için lüzumlu tedbirlerin artık bir kül halinde yü
rütülmesinde zorunluluk vardır. 

Anarşinin susturulmasında bir öncelik bulunma
sı tabiidir. Şimdi ise, Hükümetin her sahada, Ata
türk'ün prensipleri ve uygulamaları çerçevesinde, bü
tün halinde alacağı tertip ve tedbirlerin önemi açık
tır ve geciktirilmeye tahammülü ide yoktur. 

Tasarıda gaye edinilen teşkilatlanmaya gelince : 
Buna kesin gereklilik olmakla beraber, kanunlaşma 
şekli üzerinde bazı kısa açıklamalar yapmak isterim: 

1. Hükümetimiz, bugün dünyada en yetkili hü
kümetlerden birisidir. Tatbikatta ihtiyaç duyunca ka
nun mahiyetinde yönetmelik çıkararak uyguladığı da 
malumdur. Buna rağmen, bankerler konusundan bu 
yana, yetki alma çabası içine girmekle neyi yapama
mak endişesi içinde olduğunu anlamak güçtür. 

2. Kanun yapmak ve yetki vermek ayrı ayrı şey
lerdir. Bir esas olarak yetki belirli bir konuda istenir. 
Tasarıda ise, şümul geniş olup neler yapılacağı da ke
sinlikle yoktur. Sayın Devlet Bakanının biraz evvel 
açıklamalarına rağmen, sınırları saptamak güçtür. 

Belirsiz yetki sorumsuzlukları dağıtır ve sorum
suzluklar doğurur. Bu bakımdan, yetki veren organın 
uygulamaları kontrol ve tedbir alma hakkını elinde 
bulundurması tabiidir ve şarttır. Sayın Bakanımızın 
buyurdukları gibi, bu bir itimat meselesi değildir; el-
betteki bir Meclis Hükümetine itimat eder. Halbuki, 
Danışma Meclisinin görev ve yetkileri kanunla sınır
lı olup, böyle bir kontrol yetkisi yoktur. Bu bakım
dan, her türlü icraî yetkiyi verecek organın bu Mec
lis olmaması gerekir. Hiçbir demokratik idarî sistem
de böyle bir uygulamaya rastlanamaz. 

3. Hükümet kurulduktan bu yana oldukça uzun 
zaman geçmiştir. Bu bakımdan, Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarılması için yetki verilmesinde ace
lecilik söz konusu olmaması gerekir. Kaldı ki, «İve
di» kaydıyla Danışma Meclisine gelen tasarılardan, 
o anda ivediliği olmayanların dahi hemen çıktığı ör
nekleri vardır. Eğer bu konuda da hazırlanmış, önem
li ve ivedi kanun tasarıları varsa, bunların Meclise 
şevki her zaman mümkün olduğu gibi, burada gere
ken ilgiyi göreceğinde şüphe yoktur. 

4. İcra Organına olağanüstü durum nedeniyle 
Kanun Hükmünde kararnameler çıkarma yetkilerine 
ve uygulamalarla ilgili olarak ivedi çıkarılacak ka
nunlara gereklilik duyulabilir; fakat eski Büyük Mil
let Meclisinden yetki alma alışkanlığı bugünkü mev
cut teşkilat ortamına uygun değildir. 

Danışma Meclisi .vereceği yetkinin uygulamasını 
kontrol yetkisinde olmadığı gibi, yetki vermezse ya
pılamayan işlerde Meclisin yetki vermemesinin bir özür 
olarak gösterilmesi de bugünkü ortamda olanaksız
dır. Bu bakımdan, yetki ihtiyacı doğan durumlarda, 
direktif veren ve kontrol eden üst kademenin gerek
tiği zaman, gerektiği kadar kısa yoldan Hükümete 
yetkiler vermesi bu ortamda en tabiî yoldur. Bunun, 
yürütme işleriyle ilgili olmayan Danışma Meclisini, 
biraz evvel Sayın Bakanın da işaret ettikleri gibi, ço
ğalacak olan esas görevlerinde daha serbest bırak
mak faydası da vardır. Bu bakımdan, lüzum görülü
yorsa 2485 sayılı Kurucu Meclis Kanununda deği
şiklik yapılması gerekir. Buna rağmen, Yüce Heye-
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tiniz yetkileri Danışma Meclisinin vermesini uygun 
görürse, bu takdirde Hükümetin çeşitli konulardaki 
politika ve uygulamalarının Meclise getirilmesi ve tar
tışılmasında, burada konuşan arkadaşlarımızın açıkla
malarıyla faydalar bulunduğu belirmektedir. 

'Arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın üyeler, daha 10 arkadaşımız söz almıştır. 
Çalışma süremiz sona erdiğinden, 17 Mayıs 1982 

Pazartesi günü saat 14.00'te/ toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 114 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin 
Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (1/152) 

TC 
Başbakanlık 4 Mart 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 

Sayı : \KKTD 18-1014188101918 

DANIŞIMA (MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Baaşlkaiihğıınııza arzı Bakanlar Kurulunca il . ö . 1982 tiarihinlde İtiaaiarlaştıriîan «Kamu Kurum ve 'Kumluş-
larmuı Kuruluş, Görev ye Yetküleıümin YenHdıen Düzenlenmedi ıiie İVgiili Yetki Kamunu Tasarısı» ive gerekçesi 
iliştik olarak eöuderîlmiştir. 

Dangına MecHsfi tçtUzüiğlinun 20 wcü (malddesüme göre gereğinim yapılmasım arz edertim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARıNıN KURULUŞ, GÖIREV VE YETLKTLERLıNLÎN YENIDEN 
DÜZENLENMESI ÎLE İLGÎLÎ YETIKIİ .KANUNU TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

'Bilindiği gibi, Bakanlıkların bir kısmı özel kanunla, bir kLsmı 'da 3 . 9 ., /1946 tarihli ve 49I5Î isayıün (Kanun 
riüikiüirnllerine ©öre ıBaşIbakan'tn önerisi, Devllet Başkanının onayı ile kurulmuş bulunmaktadır. 

iDiğer 'kamu kurum ve kuruluşları da ya kanunla ya da Bakanlar Kurulu kararı veya B'akan anayı ile kurul
maktadır. 

IKamu kurumu ve kuruluşlarının kurutma ve örgütlenme biçimleri belli esaslara bağlanmadığından, 'bu ku
rum ve kuruluşların görevlerinin ve birimlerinin tespitinde farklıMdlar olduğu gibi ortak birimlerin görevlerinin 
belidenmesiınlde de değişik düzenlemelere gidilmiştir. 

IBu duruimı, zaımianla kamukurum ve kumluklarının gerek 'teşk'iaıt yapısında, 'gerekse 'g'öretv ve yetlci/lerinin belir
lenmesi ve kufllanımında bir takılm karışıklık Ve idüzenAizliklere yöl açmıştır. Ayrıca, kamu kuruluşlarının teşki
latı g-ereksiz yere genişlerken hiyararşik yapıda ve unvanîandırmada birlik ve paralelliğin korunmamasiı zaman 
zaman hizmeti aksatıcı sonuçlara da neden olmuştur. Bu durumun hizmetlerin maliyetine etkisi ise tartışma
sızdır. 

(Kamu kurum ve ktmıkişfarman, kuruluş Ve görevlerine ilişkin kanunların hazırlanmasında diğer kurum' ve 
kuruluş 'kanunüan dikkate alınmadığımdan bunların hakukî yapılarında ıfarkMıkilar, koordinasyon Ibozuflcluik-
ları, görev ve yetki tedahülleri ortaya çıkmakta bu da kamu 'hizmetlerinin tfiüzenli, süratli, etkin, verimli ve 
ekonomik biçimde yüıütüknesinl engeil'emekıtedi'r, 
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IBÜtlün bu nedenlerle, «Kamu kurum ve kuruluşu» sayılan tüm birimleri kapsayacak genel bir 'düzenleme 
yapılması; (kaçınılması ve daha fazla geciktirilmesi mümkün olmayan bir zorunluluk olmuştur. ,Bu düzenleme
nin ayrı ayrı kanunlarla yapılması ise, kanun yapmanın gerektirdiği süre gözönüne alındığında, amacın itam 
olarak garçökleştirl'dbilmıesine imlkân vermemektedir. ' 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, kamu hizmetlerinun yürütülmesindeki yapısal aksaklıklarım süratle gideril
mesi amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştı^ 

MAlDDE G'BRİBKÇElJERt 

»Madde 1. — Kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, verimli, etkin, ekonomik biçimde yürütülmesi amacıyla 
Bakanlar Kuruluna kanun hükmümde kararname çıkarma yetkisi verilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2. — Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak kanun hükmünde karar
namelerin; Başbakanlık, Bakanlıklar vie bunlara bağlı veya bulnlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşllannın (Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri dahil) yeniden düzenlenmesine ilişkin hususları kapsaması öngörülmüştür. 

IMadde 3. •— .Bakanlar Kurulunun, Yetki Kanununa dayanarak çıkaracağı kanun hükmünde kararnameler
de hangi idköleri ıgözönünıde bulunduracağı belirlenmektedir, 

Bu arada 'Devlet 'Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılıkları İle Devlet 'Bakanlıklarının kurulması ve kaldırıl
ması uygulanmakta olan 4951 sayılı Kanunun1 amacına uygun olarak Başbakanın önerisi ve Devlet Başkanının 
oinayına bırakılmakta, diğer Bakanlıklar ile Müsteşarlık ve Genel MÜdürlükBarin kurulmasında İse kanun' hük
mümde kararname çılkarüiması iönıgörlülmdktedir. 

idareye elastikiyet kazandırılması maksadıyla Ba kanlıklar bünyesinde müstakil 'daire başkanlığı kurula
bilmesi İçin ise Bakanlar ıKurullu Kararı yeterli görülmfüştfür. 

IMadde 4. — Balkanlar Kuruluna iki yıl içim kanun hlükimündle kararname çıkarma yetkisi verilmesi hükme 
bağlanmaktadır. 

'Madde 5. — Kadro değişilkliği medeniyle bu Kanan kapsamına giren kamaı kurum ve kuruluşlarındaki ba
zı personelin mevcut haklarına dakunuknaması ve bu suretle kişilerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ka
nunun yürürlük tarihinin 26 . 2 . 1982 olarak belirlenmesi öngörülmüştür., 

Madde 6. — Yürütme hükmüdür. 

Btiıtçe - Pîan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. ': 1/152 23 Nisan 1982 
Karar No. : 40 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

\Kamu Kurum ve Kurtuluşlarımım Kuruluş, Görev ve Yet'kiBerinin Yeniden Dülzenlenmesi l e İlgili Yetki 
Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi, Komisyomumuızutn 16 Mart 1982 ile 6 Nisan 1982 tarihleri arasında yapılan 
6 birleşiminde Devlet Bakamı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Turgut ÖZAlL, Devlet Balkanı Sayın İlham ÖZT-
R!AK, Maliliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip 
görüşüldü, 

Danışma; Meclisi' l(S. Sayısı : 114) 

file:///Kamu


— 3 — 

Tasarının .tümü ve maddeleri, Hükümetten geldiği sekili ile ve .Karnisyonda Veriden önergeler dağrul'tusun-
da tartışıldı. 

I) Tasarının amacı 

Tüm kamu kumum ve (kuruluşlarının kuruluş görev ve yetkilerini yeniden düzenleyerek bu kuruluşlara iş
lerlik kazandırmak, kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki aksaklıkları süratüb gidermek ve kamu kuruluşları-
nın birimlerin'i yeniden onganize etmek süresiyle gereğinden fazla genişleyen hiyararışik yapıda köklü fcir 
değişiklikle hizmet maliyetini azaltmaktır. 

/Bakamlar .Kuruluna, kamu kurum ve kuruluşlarının .kuruluş, görev ve yetkilerime 'İlişkin konularda, yukarı-
daikıi ilkeler çerçevesinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesiyle, bu hizmetlerde rasyonel
lik sağlanacağı gözönünde tutularak Yetıki Tasarısı, bazı değişikliklerle Komisyonumuzca benimsemımıişıtir. 

II) 'Maddelerle illigilli açıklamalar 

Madde i. — Maldde metni kornisyönumıuzca esas itibariyle benimsenmiş ancak tartışmalar sonucumda, 
maddeye açıklık .kazandırmak amacıyla ıkamu kurum ve kuruluşları 'kapsamı Ibelirleniirken «Genelkurmay 
Başkanlığı, Millilî Savunuma 'Bakanlığı, Yargı Kuruluşları, Sayıştay ve Üniversiteler hariç» tutularak, bu 'kurum 
ve kuruluşların Devlet teşkilatı içindeki özel statüleri dikkate alınmıştır. lAyrıca, kamu kurumu niteliğindeki 
meslekî kuruluşların da Yetki Tasarısı İçine alınarak: düzen'lenımesi hususu Komisyonumuzca ilave edilmiştir. 

(Madde 2. — Maddenin ı(a) fıkrasındaki genel esaslar; kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki bölünü
şüne, anahizmet kuruluşlarımdan hangisinin, hangi bakanlıklara bağlanacağına, mevcut Kuruluşlarım birleşti
rilmesine veya kaldırılmasına, bakanlıkların taşraıda ve ya yurt dtştnda teşkMlât kurmasına ilişkin hükümleri 
ihitiva edecek şekilde düzenlenerek fıkraya açıklık getirtmiştir., 

/Maddenin (ıb) fıkrası (a) fıkrası metini içine atadığından tasandan çıkartılmış, (c) fıkrası ise değiştirilerek 
(b) fıkrası olarak henimısenlmiştir.. 

Madde 3. — Madde genelinde, bazı cüimlle düzenlemâleriyle yeniden redaksiyona tabi tutulmuş, 'böylece 
maddenin açıklığa kavuşturulması sağlanmıştır. 

İMaddenin (a) fıkrasında belirtilen «Müsteşarlık ve Gendi Müldürlükller» ibareleri, sınırlandırıcı bir anlam 
taşıyabileceği için metinden çıkartılmış, yerine «IBağlı kuruluşlar» ibaresi (konulmuştur. 

Maddenin b, c, d fıkraları Hükümetten geliş şekliyle aynen benimsenmiş vie kabul edilmiştir. 

12485 sayılı Kurucu Meclis hakkındaki kanunen 12 nci maddesinde belirtilen üyelik güvencesini sakili tut-
malk amacıyla (e) fıkrasının sonuna, Hükümet temsilci; Sayın Devlet Bakanının da katılmasıyla «'Bu fıkra hük
mü, 2485 sayılı Kanunun kapsamına giren personele de uygulanır» ibaresi eMenmiştJir. 

Maddenin (f) fıkrası tasarı metnindeki şekliyle aynen kabul edilmiştin 

Komisyonumuzca 1 nci maldde kapsamına dahili edilen kaımu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşların 
kulruluış, 'görev ve yetiklerinin yenJden düzenlenmesinde, bu kuruluşların ısiyasî etkiden arındırılması Ve her türlü 
zararlı akımlariın dışında tutulması ilkesi benilmsenmrş ve maddeye yeni bir .(g) fıkrası efclenım'iştir. 

Madde 4. — Madde (metninde yer alan, ilki yıMuk süre, Komisyonumuzca (tartışılmış ve bu süre Danışma 
Meclisimin çalışma takvimi de gözönüne alınarak lı8 ıya indirilmiştıir. 

Madde 5. — Yeftki Kanununun yürürlüğe giriş tarihi esas itibariyle «Yayınlanma» tarihi olarak kabul edil-
mişjtir. lAncalb, 28 Şubat 1982 tarih 8/4334 sayılı «IBakaıîlılklarm Yeniden Düzenılenmıesi ve Çalışma Esasları Hak
kındaki .Kararnıame» hükümlerine göre yapılan düzenlemeler sırasında kamu görevlilerinin kadro unvan ve de-
recelerinldeki değişiklikller neden'iyle uğrayabilecellderi maddî kayıpları önleyici bir hüküm, anılan kararname 
ile getirilmiş oümakla birlikte, uygulamada herhangi bir tereddüde mahal vermemde için bu yetki kanununun 
geçerlilik tarihinin «iSadece özdük haklarıyla» sıntıaHı kalmalk kaydıyla, 26 Şubat 1982 olması kabul edlilimişltir. 
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Komisyonumuz ıtasarıyı tümıü ve maddeleri itibariyle Iderinliğinıe ve genlişüğine tartışarak çah/şmlaliannı ta-
mıamlaımış, «tasarıyı prensip oliaralk benimseımıiış; yalnız 'bazı madde <ve fıkralarda değişikltik yapıtaıası istendi
ğinden, bu konularda beliren aykırı görüşler raporumuz eikin'de gösterilmiştir., 

Raporumuz, Genel Kuruia sunulmak -ülzere, Yüksek Başkanlığa saygıyll'a anız olunur., 

Turgut KUNTER 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

1 nd madde ile 3/f ve 3/g ye ilişkin 
görüşüm eklidir. 

Muhsin Zekai BAYER 
Karşı oy yazım eklidir 3/f 

maddesinde söz hakkım 
saklıdır. 

Akif ERGİN AY 
Üye 

1 ve 3/g maddesinde söz hakkım 
saklıdır. Karşı oy yazım eklidir. 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Besir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. Karşı oy 
yazım ekilidir. 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Sadm TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkanvekili1 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Tasarının İ nci ve 3 noü maddesinin 
9 fıkrası hakkında söz hakkim 

saklıdır. 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Karşı oy yazım eklidir. 3/9 
maddesinde söz hakkım 

saklıdır. 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

3 ncü Maddenin C Bendinin 2 nci 
fıkrası için söz hakkım saklıdır. 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Genelde söz hakkım saklıdır. 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

3 noü maddede söz hakkım saklıdır. 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Genelde ve maddeler üzerinde söz 
hakkım saklıdır. 

Osman YAVUZ 
Üye 

1 ve 3/9 maddelerinde söz hakkım 
saklıdır. Karşı oy yazım eklidir. 
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KARŞI OY YAZISI 

IBu Yetki Kanunu Tasarısının 1 ve 3/f maddelerine muhalifim. 

Tasarının amaoını belirleyen 1 nci maddede, görüleceği üzere Kamu İktisadî Teşebbüsleri bu yetki ka
nununa dayanarak hazırlanacak 'kararnamelerle düzenlenecektir. Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT) 50 yıla 
yaklaşan bir süreden beri, Türkiye'nin ekonomik haya tında son derece önemli rol oynamış üretim birimleri
dir. Ekonomimizde özel sanayinin gelişme ortamını hazırlamış, sosyal dengeleri korumaya yardımcı ol
muş, istihdam sahası yaratmış kuruluşlardır. Çok iyi bilinen nedenlerle, yönetimlerinde rasyonellik sağla
namadığı, üretime katkı yaparken, (bütçeye zaman zaman külfet yükler hale geldikleri doğrudur. O nedenle 
de KİT'lerin yeniden düzenlenmesi zorunludur. 

Ancak bu, bugün ortaya çıikmrş bir konu değildir. KİT'leri yeniden düzenleme gereği 1967'de kendini 
hissettirmiş ve bu çalışmayı yapmalk üzere komiteler kurulmuştur. Aradan geçen 15 yıl içinde çok sayıda 
inceleme, çalışma yapılmış, birbirini tamamlayan veya (birbirinden farklı olan çok sayıda model teikli'fler 
geliştirilmiştir. 15 yılda sağlanan böylesine bir birikim varken, bugün hâlâ tek tek kararnameler çıkarılarak, 
deneme metodu ile doğruyu bulma biçiminde bir KİT düzenlemesini benimsemek mümkün değildir. Çünkü 
K'tTİerin büyük bir kısmı üretim yapan kuruluşlar dır. Kararname ile bir düzenleme yapıp, 6 ay sonra 
bunun değiştirilmesine gitmek, üretimi, tamiri çok güç olacak biçimde aksatabilir. 

Bu noktada Hükümetten beklenen, 15 yılıdır yapılmış ve sonuçları ortaya konmuş bulunan çakışmaları, 
gözden geçirip, belirli bir modeli benimsemesi ve bütün KİT'leri oturabileceği bir «çerçeve yasasını» 
Meclise sunmasıdır. Ancak bu yolla (tutarlı, sistemli ve istikrarlı bir KİT düzenlemesi mümkün olabilir, 
6 ayda bir değişebilecek kararnamelerle, münferit KİT düzenlemeleri yapmanın rasyoneli yoktur ve ekono
miye yarar sağlayacağı da tartışmalıdır. 

O nedenle KİT düzenlemesinin 1 nci madde ile bu yetki kanunu tasarısına alınmasına ve bu düzenle
menin 3/f maddesinde çok genel ifadelerle belirtilen hatta belirsizlik ifade eden ilkeler çerçevesinde yapıl
masına karşıyım. 

Tülay Ö'NEY 

KARŞI OY YAZISI 

Kanun Tasarısının 1 nci maddesiyle 3/g bendine, kanunla kurulmuş meslekî kuruluşların da dahil edil
mesinin Anayasanın 122 nci maddesiyle demokratik ilkelere aykırı olması nedeniyle karşıyız. 

Akil EROÎNAY Tülay ÖNEY Özer GÜRBÜZ 

KARŞI OY YAZISI 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri, kamu idarelerinde özellik ve nitelik bakımından değişik kurumları kapsamakta
dır. Kuruluş statüleri de çdk değişliktir. 

KİT'ler diye kısaca belirlenen Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yeniden düzenlenınesi ancak; Araştırma -
Planlama - İşletme - Pazarlama çalışmalarının bütünüyle ,tamamlanırıasına bağlıdır. 

Sosyo - ekonomik kalkınma hedefleriyle ilgili ve DPT'nin beş yıllık kalkınma plan ilkeleri bakanından bağ
lantılı bulunan bu hususta yeni bir plan hazırlığı devresine girdiğimiz bu zamanda gereken ön hazırlıklar yapıl
madan hükümete KİT'ler konusunda geniş bir yetki verilmesi hatalıdır. 

Diğer bir önemli husus üse «Karma Ekonomi» nin hudutlarının tespiti konusudur. (Bu konu, Anayasa çalış
malarıyla çok yakından ilgilidir. Bu bakımdan acele karar vermek hatalıdır. 
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Kanun ıtasaraı genel kapsamı ile kamu idarelerinde hizmetin düzenlenmesi sorununu ele almaktadır. KÎT' 
ler de ise hizmet düzenlenmesi yanında tamamen ayrı bir faaliyet kapsamı olarak mal üretilmesi veya hizmet 
üretilmesi sorunu bulunmaktadır. Bu bakımdan da Kanun tasarısını, ıtümü ile ve genel gerekçesi ile bu fıkra 
ekonomik düzenleme bakımından karşılık göstermektedir. 

Geçmiş yıllarda, karma ekonominin modeli çok değişik uygulamalara dönüşmüş ve aynı prensipler carî iken 
bile özel teşebbüs ile müşterek hudutları belirlenmediği için değişik modeller uygulamaya konmuştur. 

KİT'ler, genel ekonomi düzeninde bir yatırım işidir. Bu hususu teyit eden Komisyondaki hükümet tem
silcisi Devlet Bakanı Sayın ilhan Öztrak benim bir sualim üzerine aynen (KİT konusunda nihaî prensipler, .Ba
kanlar Kurulunda henüz tespit edilmemiştir.) demişlerdir. 

KİT'lerin en önemli bir konusu ise personel düzenin deki ayrıcalıktır. Kamu idarelerinin dışında özellikle 'küt
lerde personel özlük hakları çok değişik uygulamalar göstermektedir. Bu durum Toplu İş Sözleşmeleri ile çok ya
kından ilgilidir. Toplu İş Sözleşmeleri konusunda yeni bir yalsa hazırlığını hükümetin yaptığı resmen ifade edil
miştir. 

Sosyal ve ekonomik kalkınma ilkeleri ile ilgili mer'i Anayasamızın 40 ncı Maddesinin 3 ncü fıkrası gözö-
nünde Itutulması halinde bile yeni bir çalışma ve araştırma yapılmadan bu yetkinin hükümete verilmesini sa
kıncalı görüyor ve 3 ncü maddenin (f) fıkrasının kanun taslağından çıkarılması görüşündeyim. 

'5 Nisan 1^82 

MuMin Zekâi BAYER 

KARŞI OY YAZISI 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Ka
nunu Tasarlısı;' 

İçeriği 'belirlenmemiş, somut örneklerle aydınlığa çıkarılmamış çok geniş bir alanda 18 aylık gibi uzun sü
reli bir yetki 'istenmektedir. 

Türkiye'de idarî yapı, gerçekten halka hizmet götürmede ve iktisadî kalkınmayı sağlamada yetersiz kal
dığı ve bürdkrasinin oluşturduğu tehlikeli engellerin devam ettiği bir vakıadır. 

İdarî yapı, eskimiştir, yetersizdir ve ülke ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir niteliktedir. Buna rağmen, önü
müzdeki tasarı, neyi, niçin, nasıl değiştireceğini, bir tek somut örnekle ortaya koyamamaktadır. Değiştirilmesi, 
yeniden kurulması veya son verilmesi gereken, Bakanlık, teşkilat ve 'kurumlar hakkında bir bilgi edinip, ikna ol
mak miümkün olmamıştır. Kısaca hedeflenenler ve kullanılacak araçlar da belirsizdir. Anlaşılan, konu henüz 
kristalize olmuş değildir. 

Özellikle 3 ncü maddenin i(f) fıkrasında, ele alınacak KİT'lerin, hangi yönde ve nasıl düzenleneceği, vuzu
ha kavuışturulmamışltır. 

Anlaşılan 'odur M, Hükümet henüz kristalize olmamış, görüş, yaklaşım ve nühaî ihale getirilmemiş, hatta ilke 
sayılamayacak görüşler için, uzun süreli yetki istemektedir. Yeterince hazırlık yapılmamış bir kıonuda, ikna 
olmadan ve yararına inanmadan uzun süreli bir yetki vermenin sebep olacağı tehlikeli alt - üst etme gibi so
nuçları nedeni ile, ilke olarak paylaşamıyor ve katılamıyorum. 

Beşir HAMİTOĞULLARl 
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KARŞI OY YAZISI 

Tasarının 1 ve 3/g maddelerinin kapsamı, Komisyonca ı«Kamu (Kurumu niteliğindeki meslekî (kuruluş
ların» da ilavesiyle genişletilmiştir. Bu hususla lilgili görüşlerim aşağıda arz edilmiştir: 

1. Kamu Kurumu niteliğindeki meslekî (kuruluşların 'kanun tasarısının 'kapsamına dalhil edilmesi neticesin
de, örneğin, 5590 sayılı Kanuna tabi bulunan ve Jcamu 'kurumu niteliğinde birer meslekî kuruluş olan «Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları» ydflki 'kanunu kapsamına girdiği (halde; yine 5590 
sayılı Kanuna tabi bulunan ve «Ticaret Borsaları» ile odalar ve borsalar tarafından oluşturulan ve fakat (ka
mu kurumu niteliğinde meslekî kuruluş sayılmayan, sözkonusu teşekküllerin üst kuruluşu olan «Türkiye Oda
lar 'Birliği» yetki (kanununun kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı şekilde, 507 sayılı Kanuna tabi alarak 'ku
rulan «Bsnaf ve Küçülk Sanatkârlar Dernekleri». Ikamu 'kurumu niteliğinde birer meslekî kuruluş olmaları do
layısıyla, yetki kanununun kapsamına dahil oldukları halde; yine 507 sayılı Kanuna tabi bulunan ve fakat ka
mu kurumu niteliğinde -meslekî 'kuruluş sayılmayan, bu derneklerin oluşturduğu «(Birlikler» ile «Konfederas
yonlar ve 'Federasyonlar» (kapsam dışı kalmaktadır. IBu 'husus, aynı kanuna tabi bir 'kısım kuruluşların yetki ka
nununun kapsamına girmesi ve fakat yine ayni kanuna tabi bir kısım kuruluşların ise, kanunun şümulü dışın
da kalmış olması gibi çelişkili bir durum ortaya çıkarmaktadır. Kanaatimce, bu çelişki giderilmeden sözkonusu 
maddelerin düzenlenmesi; mu'kuikî bOşlu'k doğuracağı ve tatbikatta aksalklı'klara neden olacağı cihetle, salkıncalı 
görülmelktedir. 

2. Komisyon'da, Hükümet Sözcüsü Sayın Devlet Bakanının ifade ettikleri gibi, yetki kanunu tasarısı ile 
güdülen asıl gaye, «©alkanliklar» ile bunlara bağlı veya ilgili 'kamu kurum ve kuruluşlarınım» kuruluş, görev ve 
yeckilerine ilişkin konulanın düzenlenmesidir. Yoksa, bunların dışında, sayıları oldulkça fazla bulunan «kamu ku
rumu niteliğindeki meslekî kuruluşlar»in bu yetki kanunu ile düzenlenmesi düşünülmemiştir. Komisyon'da 
yapılan ilave ile, Hükümete şlimdilik düzenlemeyi düşünmediği bir alan için de yetki verilmiş olmaktadır. Kaldı 
ki, yetkinin kullanılması pS ayla sınırlandırılmış bulunmaifctadır. Bu süre içinde «Bakanlılklar ile bunlara bağ
lı veya ilgili kamu Ikurum ve kuruluşların» dışında, sözkonulsu «ıkamu 'kurumu niteliğindeki meslekî kuruluş 
ların» da düzenlenebilmesi, ipek mümkün görülememektedir. 

Yakarıdaki nedenlerle, Komisyon'da tasan metnine dalhil edilmiş bulunan «Kamu Kurumu niteliğindeki 
meslekî kuruluşların» tasarınım kapsamı dışında tutulması görüşündeyim. 

Arz ederim'. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
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HÜKÜMETİN TEKLÜFİ 

I 

Kaimu Kurum ve Kuruluşlarımın Kuruluş, Görev ve 
Yetkilerinin Yenideni Düzeıı.̂ ıtmesi ile llgüi Yetki 

Kanunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Kamu hizmetlerinin düzenli, sü
ratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütüle
bilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, 
görev ve yetkilerine ilişkin konularda aşağıda belirti
len çerçeve dahilinde Balkanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam : 

MAIDDE 2. — Bu Yetki Kanununa giöre çıkarı-
lacalk kanun hükmünde kararnalmeler; 

>a) Kamu hizmetlerindeki gelişmelere göre, mu
hafazası, birleşitiriknesi, yeniden düzerılenmesi veya 
kurulması öngörülen Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili ku
ruluşların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının : 

l(l) Kuruluş biçimlerine ve hukukî yalpılarına, 

(2) Hangi anabirimlerden oluşacağına, 

1(3) Birimler arasındaki hiyararşik ilişkiye, 

(4) Tüm kuruluşlarda benzer hizmet yapan bi
rimlerin görev, yetki ve yükümlülüklerine, 

Ait genel esasları, 

b) <a) 'bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların 
gerektiğinde kaldırılmaisına yetki veren hükümleri, 

e) (a) bölümüne göre belirlenecek genel esaslar 
dahilinde bu kurum ve kuruluşların herbirinin 'teşkilalt-
lanıma, görev, ydtlk'i ve yükümlülüklerinin belirlenme
sine ilişkin hükümleri, 

Kapsar. '' 
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I BÜTÇE - PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kamu Kuram ve Kuruhışlarıııın Kuruluş, Görev ve 
Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki 

Kanunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Kamu hizmetlerinin düzenli, et
kili, verimli, ekonomik ve süratli 'bir şekil'de yürütül
mesi için kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kuru
mu niteliğindeki meslekî kuruluşların (Genel Kurmay 
Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Yangı Kuruluş
ları, Sayıştay, Üniversiteler hariç) kuruluş, görev ve 
yetkilerine ilişkin konularda aşağıda 'belirtilen çerçeve 
'dahilinde Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarma yetkili verilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu 'kanuna göre çıkarılacak kanun 
hükmündeki kararnameler, 

a) Kamu hizmetlerinin 'Bakanlıklar arasında bö
lünüşüne, hangi anahizmet kuruluşlarının hangi ba-

I kanlıklara 'bağlanacağına, yeni hakanlık, bağlı ya da 
ilgili kuruluş kurulmasına, (mevcutların htirleştirllmes'i-
ne veya kaldırılmasına, hakanlıkların taşrada ve yurt 
dışında teşkilât kurmasına; muhafazası, hifleştirilme-

I si, yeniden 'Düzenlenmesi veya kurulması öngörülen 
bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

I kuruluş (biçimlerine, hukukî yapılarına, hangi anahiz
met Ibiriml'erinden oluşacağına, 'birimler arasındaki hi-
yerarşik ilişkilere, tüm kuruluşlarda benzer hizmet 

I yapan hlrimlerin ıgörev, yetki ve yükümlülüklerine aüt 
I genel esasları, 

ib) iBu esaslara uylgun oilarak yukarıda sayılan ku
rum ve kuruluşların teşkilat, görev ve yetkilerinin dü-

I zerüehmesine ilişkin hükümleri, 

Kapsar. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İlkeler : 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, birinci madde ile 
verilen yetkiyi kullanırken, kamu hizmetlerinin dü
zenli, süratli, etkin, (veriml'i ve ekonomik bir şekilde 
yürütülebilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki ilke
leri gözönünde bulundurur : 

a) Aslî ve sürekli kamu hizmetlerinden genel 
idare esaslarına göre yürütülmesi gerekenler, Başba
kanlık, Bakanlıklar ve bunlara bağlı Müsteşarlık ve 
Genel Müdürlükler eliyle gördürülür. 

ib) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmasında; 
kamu hizmetlerinde 'iş bölümünün ve koordinasyonun 
sağlanması, bir hizme'tin tek kuruluş veya birim tara
fından yürütülmesi ve kaynak israfının önlenmesi esa
sına uyulur. 

c) Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılıkları 
ile Devlet Bakanlıkları dışındaki Bakanlıklar, Müste
şarlık ve Genel Müdürlükler bu Kanunla Bakanlar 
Kuruluna verilen yetkiye göre kurulur. 

Bakanlıklar bünyesinde müsta'kil Daire Başkanlığı 
kurulabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alınması ye
terlidir. 

d) Kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt 
dışı teşkilatı, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan 
zorunlu farklılıklar 'saklı kalmak kaydı ile, hiyerarşik 
bağlılık, unvan ve rütbe 'standardizasyonu sağlanacak 
şekilde düzenlenir. 

e) Yeni düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı ve 
derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, 
«k gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni 
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı ola
rak saklı tutulur. 

f) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kuruluş ve teşki
latlanmasında, yukarıdaki ilkelerle birlikte hizmetin 
gerekliliği, ülke ekonom'isine yararlılık, verimlilik ve 
kârlılık esaisları gözönünde bulundurulur. 

Yetki Süresi : 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna birinci madde 
ile verilen yetki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren M yıl için geçerlidir, 

(Bütçe - Plân Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İlkeler : 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, birinci madde ile 
verilen yetkiyi kullanırken, kamu hizmetlerinin dü
zenli eskili, verimli, ekonomik ve süratli bir şektfde 
yürütülebilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki ülkeleri 
gözönünde bulundurur : 

'a) Kamu 'hizmetlerinden genel idare esaslarına 
göre yürütülmesi gerekenler; Başbakanlık, Bakanlık
lar ve bunlara ibağh kuruluşlar eliyle yürütülür. 

b) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmasında; 
kamu hizmetlerinde iş Ibölümünün ve koordinasyonun' 
sağlanması, bir hizmetin tek kuruluş veya 'birim tara
fından yürütülmesi ve kaynak israfının önlenmesi esa^ 
sına uyulur. 

c) Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılıkları 
ile Devlet Bakanlıkları dışındaki Bakanlıklar, Müste
şarlık ve Genel Müdürlükler Ibu kanunla Bakanlar Ku
ruluna verilen yetkiye göre kurulur. 

Bakanlıklar (bünyesinde müstakil Daire Başkan
lığı kurulabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alın
ması yeterlidir. 

d) Kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt
dışı teşkilatı, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan 
zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydı ile, hiyerarşik 
bağlılık, unvan ve rütbe standardizasyonu sağlanacak 
şekilde düzenlenir. 

e) Yeni düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı ve 
derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait ay
lık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları 
yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına ibağh 
olarak saklı tutulur. 

Bu fıkra hükmü 2485 sayılı kanun kapsamına gi
ren personele de uygulanır. 

f) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kuruluş ve teş
kilâtlanmasında, yukarıdaki ilkelerle birlikte hizmetin 
gerekliliği, ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve 
kârlılık esasları 'gözönünde (bulundurulur. 

ıg) Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluş
ların, kuruluş kanunları, organlarının teşkili, görev 
ve yetkileri yeniden düzenlenirken bu kuruluşların, her 
türlü zararlı akımların dışında tutulması ve siyasi et
kiden arındırılması esası gözönünde 'tutulur. 

Yetki Süresi : 

MADDE 4. — 'Bakanlar Kuruluna birinci madde 
ile verilen yetki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta^ 
rihten itibaren 18 ay için geçerlidir. 
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(Hükümetin Tdkîif i) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun 26 Şubat 1982 tarikin
den geçerli olmalk üzere yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 6. 
'Kurulu yürültür. 

Bu Kanun hüMimJerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

KÜMT ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

7\ Özal 

Adalet Bakanı 
C Mentes 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

(Bütçe - Plan Komisyonunun Kaİbuî Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 5. — İBu Kanun, yeni düzıememelerde 
kadro unvan ve derecesi değişen personelin özlük hak
lan ite iîgil'i bükümleri 26 Şubat 1982 tarihlinden ge
çerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürüdlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

MilE Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dn 2V Esener 

imar ve iskân Bakam 
Dn & Tüten 

Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M, Turgut 

Köy işleri ve Kbop. Bak. 
Af. R. Güney 

1.3.1982 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T, Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N, Özgür 

Enerji ve Tabiıi Kay. Bakanı 
F, tikel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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