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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Devlet ihale Kanunu Tasarısının maddeleri üze

rindeki görüşmelere ı devam edildi. 
2 Ağustos 1983 Salı günü saat 14.00'te toplan

mak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1982 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/757) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1 .8.1983) (D. M. Hesaplarını in
celeme ve Sayıştay Komisyonuna : 2.8.1983) 

2. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/758) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 1 .8.1983) (D. M. Hesaplarını inceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığına : 2.8.1983) 

3. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1982 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/759) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.8.1983) (D. M. Hesaplarını in
celeme ve Sayıştay Komisyonuna : 2.8.1983) 

4. Arifiye - Sincan Demiryolu ile istanbul ve 
Diğer Kentlere Ait Metro Projelerinde Çalıştırılacak 

Sözleşmeli Personel Hakkında Kanun Tasarısı. (1/760) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.8.1983) (Bayındırlık, Ulaş
tırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma (ESAS); 
Bütçe - Plan komisyonlarına : 2.8.1983) 

5. Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Çalışmalar 
Yapmak Üzere Komisyon Kurulması Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/761) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.8.1983) (iktisadî işler (ESAS); Adalet komisyonla
rına : 2.8.1983) 

Tezkere 
6. Kasım ÇALIŞKAN Hakkındaki ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi. (3/611) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.8.1983) (Ada
let Komisyonuna : 2.8.1983) 

»••«<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 138 inci Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — ingiltere Dışişleri Bakanının davetine ica- I 
bet etmek üzere, 27-31 Temmuz 1983 tarihleri ara
sında İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter I 
T ÜRKMEN'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk 
BAYÜLKEN'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/612) 

'BAŞKAN — Gündemin sonuşlar bölümünde 
Cumhurbaşkanlığının tezkereleri var okutuyorum. 

/. — Devlet İhale Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî İşler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483 (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin kanun ta
sarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen işler bölü
müne geçiyoruz. 

Bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan Devlet 
thale Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere bun
dan evvelki Birleşimlerde devam etmiştik. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde. 
Dünkü Birleşimde 84 üncü maddeye kadar olan 

bölüm kabul edilmiş bulunmaktadır, 85 inci madde
yi okutuyorum efendim. 

Ceza sorumluluğu ve sonuçları 
MADDE 85. — 82 nci Maddenin (c) bendinde 

yazılı fiil ve davranışları bu durumları iş tamamla
dıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış 

(1) 483 S. Sayılı Basmayazı 27.7.1983 tarihli 135 
inci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İngiltere Dışişleri Bakanının davetine icabet et

mek üzere, 27 - 31 Temmuz 1983 tarihleri arasında 
İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter Türk
men'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî 
Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 

olsa dahi tespit edilenler ile, ö işteki ortak veya ve
killeri haklarında ceza kovuşturması yapılır; hükmo-
lunacak ceza ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar bü
tün ihalelere girmekten mahkeme kararı ile yasak
lanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı hak
larında Türk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile 
son soruşturmanın açılmasına karar verilen müteah
hitlere, yargılama sonuna kadar, hiçbir suretle yeni 
iş verilmez. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı hak
larında Türk Ceza Kanununun 339, 340 inci mad-
leri ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen 
kontrol teşkilatı mensupları, yargılama sonuna kadar 
görevden uzaklaştırılırlar. 

Türk Ceza Kanununun 339, 340, 342 nci mad
delerine göre, bu Kanun kapsamındaki işlerden mü
kerrer mahkûmiyeti olanlar, mesleklerini icra ede
mezler ve hiçbir nam altında müteahhitlik yapamaz
lar. 

Bu mahkûmivete ilişkin kararlar, ilgililerin mes
lek ve müteahhitlik sicillerine işlenir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 149 — 
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BAŞKAN — Sondan bir evvelki fıkrada efen
dim «mahkûmiyeti olanlar» biçiminde düzeltiyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği

niz?.. Yok. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Buyu

run Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, birinci sa

tırda «iş tamamladıktan sonra » diyor; bunun «iş 
tamamlandıktan sonra» olması lazım, bunu arz et
mek istiyorum, «ve kabul işlemi yapıldıktan sonra» 
diyor devamı? 

BAŞKAN -*- Evet doğrudur, orada bir basım 
hatası olarak «n» harfi düşmüş, oraya bir «n» harfi 
ilave ediyoruz ve 85 inci maddeyi bu biçimiyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

86 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 
Görevlilerin sorumluluğu 
MADDE 86. — İhale dosyasını hazırlayanlar, 

ihale komisyonları, muayene ve kabul heyetleri baş
kan ve üyeleri ile taahhüt amirleri ve diğer ilgililer, 
görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yap
madıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak 
ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tes
piti halinde, haklarında disiplin cezası uygulanacağı 
gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza ko
vuşturması da yapılır. Ayrıca taraflarnı bu yüzden 
uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Buyu

run Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KTRCALI — Sayın Baş

kan, zannederim 2 nci satırda: «...kanunî gereklere 
göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan...» Bu
rada «veya» demek gerekir kanısındayım. Sayın Ko
misyon bilmiyorum katılıyorlar mı; çünkü bu taraf
sızlık hali ile ihmal ve kusurlu olma hali tamamiyle 
farklıdır. Birinde kasıt hali vardır, diğerinde ise, ka
sıt unsuru yoktur. Buna göre de «ve» yerine «veya» 
denmesi, lazım. Komisyon izleyebiliyor mu efendim, 
uzak kalıyoruz da? 

BAŞKAN — Soralım efendim. 

Efendim, burada iki ayrı unsur bulunduğunu 
söyler Sayın Kırcalı. Bu nedenle de «ve» değil de 
«veya» olması gerektiğini söylemektedir. Komisyon 
olarak katılıyor musunuz efendim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Birinci satırdaki mi efendim?.. 

BAŞKAN — Efendim, 86 ncı maddenin ikinci 
satırından itibaren başlayan, «tarafsızlıkla yapmadık
ları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal 
ve kusurlu bereketlerde» denilmekte. Buradaki «ve» 
ye takılıyorlar. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Tamam efendim, doğrudur; 
«veya», tamam efendim. 

BAŞKAN — Hangi «ve»yi «veya» yapıyoruz 
efendim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — İkinci satırdaki efendim. 

BAŞKAN — Yanı «tarafsızlıkla yapmadıkların
dan- sonraki «ve» değil de «ihmal veya kusurlu» mu 
oluyor?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — «İhmal veya». 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı onu söylemiyorlar 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan; 

Komisyon doğru söylüyorlar efendim. İkinci sa
tırda «görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla 
yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol aça
cak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının». 
«yapmadıklarından sonraki «ve» yerine «veya» ola
cak. Komisyon da böyle istediler. 

BAŞKAN — Komisyon «İhmal veya kusurlu» 
dediler de... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır, «yap
madıklarından sonra. 

BAŞKAN — «Yapmadıklarından sonraki «ve» 
yi «veya» kabul ediyorsunuz. 

Sayın Bakan?.. Kabul ediyorsunuz. 
«Veya» yapıyoruz ve 86 ncı maddeyi bu biçimde 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler? 
Komisyonda bulunan maddelerin bir bölümü gel

miştir; okutuyorum efendim. 9 uncu madde gelmiş 
bulunmaktadır, okutuyorum. 

150 — 
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Tahmin edilen bedel J 
MADDE 9. — a) Yapım işlerinde; keşif bedeli, 

fiyat artışları, inşaat ilaveleri ve proje değişiklikleri I 
hariç olmak üzere sözleşmede yazılı limitleri aşma- I 
yacak kesinlikte, projelere dayalı olarak hesaplanır. 

b) Diğer işlerde; idarelerce tespit edilir veya et- I 
tirilir. işin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel ve- I 
ya bu bedelin hesabından kullanılacak fiyatlar Be
lediye, Ticaret Odası, gerektiğinde Sanayi Odası, 
Borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruş
turulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının 
da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl I 
evrak arasında saklanır. I 

BAŞKAN — Efendim, 9 uncu maddeyle ilgili I 
olarak Sayın Haznedar'ın bir önergesi dikkate alın- I 
ması kabul edilmişti. I 

Sayın Haznedar, Komisyon olarak katılmışlar mı I 
efendim?... I 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Ufak bir de
ğişiklikle katılınmış. Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorsunuz; ben de size I 
teşekkür ederim efendim. I 

Sayın üyeler; I 
9 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle I 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... I 
9 uncu madde kabul edilmiştir efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 

4 üncü maddeyle ilgili sadece üç kelime ilave edi
lecekti; hazır. Onu da hemen okumak suretiyle ilave I 
yapabiliriz efendim. Onun için ayrıca bir şey hazır- I 
lamadık. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. O zaman Komis- I 
yon olarak metni okuyun, biz de Genel Kurulun 
ıttılaına arz etme imkânına sahip olalım. I 

Buyurun. J 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, bu 4 üncü madde
de «istekli: İhaleye katılmak isteyen» ondan sonra- I 
sini çıkarıyoruz. Onun yerine yazılacak olan kısmı I 
okuyorum Sayın Başkanım; «gerçek veya tüzelkişi 
veya kişiler,» I 

BAŞKAN — «istekli» bölümünde böyle mi olu- I 
yor efendim?.. «İhaleye katılmak isteyen gerçek ve- I 
ya tüzelkişi veya kişiler,» 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Evet, «kişileri». 

BAŞKAN — «Kişileri». Evet, yani bir tarif. Bu 
«müteahhit veya müşteriyi» çıkarıyorsunuz. 1 

— 151 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Onu çıkarıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bütün değişiklik bu mudur efen
dim?.. Evet. 

Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Bu madde de, 4 üncü madde de Komisyonca ge

ri çekilmiş bir maddedir. Sorular sorulmuştur; bu 
soruların ışığı altında madde Komisyonca geri çe
kilmiştir ve bu nedenle de düzeltme imkânı vardır. 
Söz isteyen herhangi bir üyemiz de olmamıştır. Za
ten o da kapanmış bulunmaktadır. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan bir düzeltme. 

BAŞKAN — Evet Sayın Erginay, buyurun efen
dim, düzeltme. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
«Taahhüt Amiri» bendinde «Muhasebei Umu

miye Kanunundaki amiri itayı» diyor. Muhasebei 
Umumiye Kanununda böyle değildir, ita amiridir. 
Onun için öyle düzeltilmesi gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — «İta amirini» diye düzeltmek isti

yorsunuz. Soralım Komisyondan. 
«Kanunda böyle bir tabir yoktur, amiri ita değil 

de, ita amirini» diyorlar. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, bir Kanundan ba
kalım lütfen, öyle ise kabul ederiz. 

BAŞKAN — Bakalım efendim. Sayın Erginay, 
10 uncu madde olduğunu söylüyorlar. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 10 uncu 
maddede «Devlet hizmetlerini müteallik masarifin 
muvakkat veya kati surette tediyesi hakkında mu
hasiplere tahriri emir ve mezuniyet verenlere amiri 
ita denir» diyor. Burada yazılı şekilde «amiri itayı». 
Onun için bu şekilde kalacaktır efendim. 

Arz ederim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Şimdi, Bütçe Komisyonun

dan gelen Jandarma Genel Komutanlığına taalluk 
eden bir teklifte «ita amiri» yazılı. Yani bu terkip 
halinde göstermemekte fayda var. 

BAŞKAN — Şimdi, tabii biraz evvel bahis bu
yurduğunuz Muhasebei Umumiye Kanununda halen 
«amiri ita» imiş; fakat bugün artık hiçbir yerde 
«amiri ita» kullanılmamaktadır. Bunda ısrarda da 
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pek fayda görmemekteyiz. Bu nedenle, o Kanunda I 
öyle dahi olsa, biz müsaade ederseniz buna «İta 
amirini» diye düzeltelim. Hiç değilse bu düzeltmeyle 
de daha gerçeğe yaklaşmış oluruz. 

Efendim; «Taahhüt Amirini» Mühasebei Umu
miye Kanunundaki «ita amirini» diye düzeltiyoruz 
Aşağıda «İstekli» bölümünde «İhaleye katılmak is
teyen gerçek veya tüzelkişileri veya kişileri» diye 
düzeltiyoruz ve bu düzeltilmiş biçimiyle 4 üncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, 7 nci madde için de aynı şeyi 
mi söyleyeceksiniz efendim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Bu 7 nci maddeyi de bitirelim efendim. Burada I 
söz konusu olan Hükümet Teklifindeki (M) fıkrası 
en son fıkradır, Komisyon tarafından çıkarılmıştı, I 
bunu görüştük, (N) fıkrası olarak Komisyon metni- I 
nin 7 nci maddesine en son fıkra olarak ilave edebi- I 
liriz. I 

BAŞKAN — Şimdi efendim, ediyor musunuz?.. I 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Ediyoruz efendim. | 
BAŞKAN — Yani, komisyonlar bir metni geri j 

aldığı zaman yeni bir metin getirirler Genel Kurulun 
huzuruna, biz bunu okuturuz Şu anda 7 nci madde- I 
ye yeni ilave ettiğinizi lütfedip bir okursanız hem Ge- I 
nel Kurul duymuş olur... I 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Okuyayım efendim. 

Sayfa 38 Madde 7. — En son fıkra (m) fıkrası- I 
dır. «Sözleşme konusu işlerin malzeme ve birim fi- I 
yatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse I 
fiyat farkının ne şekilde ödeneceği...» Bunu Komis- I 
yon metninin (m) fıkrasından sonra (n) fıkrası olarak I 
ilave ediyoruz. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın üyeler, 7 nci madde üzerinde verilen öner- I 

geler reddolunmuştur; sorular sorulmuştur, düzelme- I 
ler yapılmıştır; bu arada, mevcut sorulara göre ilave I 
yapacağından bahisle Komisyonca bu madde geri çe- I 
kilmiş bulunmaktadır. Komisyon bu kez, soruların I 
ışığı altında (m) fıkrasından sonra Hükümetin tekli- I 
finde olduğu şekilde bir son fıkra ilave etmek sure- I 
tiyle huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Burada ge- I 
rekli düzeltmeler de yapıldığına göre, ayrıca yeniden I 
bir düzeltme ihtiyacı hissedilmemektedir. | 
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Bu nedenle, 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

17 nci madde ile ilgili olarak Komisyondan gelen 
metni okutuyorum. 

İhalenin ilanı; 
Madde 17. — İhale konusu olan işler isteklilere 

ilan yolu ile duyurulur. Günlük gazete çıkan yerler
de ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazeteler
de en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki 
kez duyurulur. 

Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 
on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden 
az olamaz. 

Ankara ilinde yapılacak işler dışında, Ankara'da 
yapılacak ihaleler için mahallî gazete Resmî Gaze
tedir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak Sayın Ay-
dar ve Sayın Kuzuoğlu ve arkadaşlarının önergeleri 
vardır, bunlar dikkate alınmış idi. 

Sayın Aydar, önergeniz dikkate alınmış mı efen
dim? 

MEHMET AYDAR — Alınmamış Sayın Başka
nım. Yeni bir düzenleme, o da hatalı. 

BAŞKAN — Alınmamış; teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Kuzuoğlu? 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Alınmış efendim. 
BAŞKAN — Alınmış efendim, teşekkür ederim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ne hususunda açıklama ya
pılacak?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Şimdi Sayın Başkanım, bir 
defa birinci fıkrada bir düzeltme yaptık; Sayın Ay
dar, «Alınmadı» dedi de onun üzerine söz aldım efen
dim. 

MEHMET AYDAR — Bize de söz hakkı düşer 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sataşma olursa 
tabiî. 

MEHMET AYDAR — Hayır, Komisyon konu
şuyor ben de konuşacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yok, böyle burada cevaba cevap 
diye bir şey yok efendim. 
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Buyurun Sayın Komisyon. I 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, biz Komisyon ola- I 
rak bu maddeyi dikkate aldığımızda ikinci fıkrada I 
«Günlük gazete çıkan yerlerde» diye bir fıkramız I 
vardır; burada genel bir prensibe uymak suretiyle 
arkadaşlarımızın verdiği önergeyi dikkate almak du- I 
rumunda kaldık. İki tane önerge vardı, bunlardan I 
birisi Sayın Kuzuoğlu'nun da ifade ettiği gibi, aynen I 
dikkate alınmıştır; Aydar arkadaşımıza ayırdığımız 
yer sadece bir husustadır; Genel Kurulun bilgisine 
sunmak istiyorum. İşlerin ihale edildiği yerlerde Res
mî Gazete ile ilan isterken aynı zamanda işlerin ya- I 
pıldığı yerde de istemektedir. Yani, ihale Ankara'nın I 
merkezinde yapılmaktadır; fakat iş Elazığ'dadır. Ar
kadaşımızla aramızdaki fark, sadece Ankara'da Res
mî Gazetede değil, aynı zamanda mahallî gazete var
sa eğer orada da o ilanın yayınlanması istenmektedir; I 
fakat arkadaşlarımın yüksek takdirine sunmak iste- I 
rim ki, bu gibi işler, merkezde ihale edilen işler ge- I 
nellikle büyük işlerdir. Büyük işler olduğu için de 
bunların merkezde Resmî Gazetede yayınlanması ve I 
herkesin, özellikle iş sahiplerinin, yani bu ihale işle- I 
riyle ilgili olanların Resmî Gazete vasıtası ile takip- I 
leri ancak bu suretle mümkün olacaktır. Aksi tak- I 
dirde, sadece mahallî gazetede yayınlanması kifayet
siz olacaktır ve de zaten sadece o ilde, o muhitte bel- I 
ki okuyanlar için bir bilgi sunmuş olacaktır. Bu iti
barla, aramızdaki farkı burada açıklamak durumunda 
oldum. 

Arz ederim efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir cevap mı vereceksiniz? I 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, usul hak

kında istirham ediyorum. I 
Zatıâlinizin yönetiminde Yüce Meclis çalışmaları- I 

nı sürdürürken Komisyonun da katılıp katılmadığı hu- I 
susundan sonra önerge sahibine bir açıklama hakkı ! 
vermiyorsunuz. Çünkü, Komisyon kendisini haklı I 
göstermek için konuştu. Oysa... 

BAŞKAN — Söz hakkınız doğmuş oldu bu su- I 
retle. I 

MEHMET AYDAR — Yüce Genel Kurul bu 
önergenin dikkate alınmasını o gün aşağı yukarı oy 
çokluğu ile almıştı. Şimdi kendilerini haklı çıkarmak 
için izah hakkını kullandılar. Lütfedin, kendilerinin I 
önergeme katılmadığını ifade edeyim. I 
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önergemde iki husus var Sayın Başkanım. Bir, 
ihalelerin ikiden üçe çıkarılması lazım geldiğini; ikin
cisi ise, benim önergemin bir benzerini koydukları 
husus ise; Resmî Gazetenin büyük hacimler ulaşa
cağı nedeniyle Türkiye'nin hiçbir yerine dağıtım ya
pamayacağı, iş sahiplerinin en az ön rekabeti, bu Ka
nunun öngördüğü rekabeti doğurabilecek taliplerin 
ortaya çıkabilmesi bakımından mahallelere bundan 
fırsat veriyoruz. Zira, Türk basınına gerek millî plan
da, gerek bölge planında, gerek malî planda 22 sa
yılı Kararnamenin getirmiş olduğu haksızlığın Yüce 
Meclis tarafından ve bu Kanunla izale edileceğini; 

Ayrıca, Resmî Gazetenin merkezde çıkmış olması 
Ankara basınını kesinlikle ortadan kaldırdığını; bun
ların hepsini izah etmiştim ve Yüce Heyetiniz bu nok
tada tatmin olmuşlardı. Görüyorum ki, benim öner
gemin sadece bir kısmını, o da kendilerinin anlayışı 
zımnında yapmışlardır. 

Bunu, bu takdiri Yüce Heyete bırakır en derin 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler, Komisyondan gelen 17 nci maddeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

redaksiyon için müsaade eder misiniz efendim? 
BAŞKAN — Efendim, komisyondan gelen mad

deler üzerinde ayrıca bir redaksiyon söz konusu ol
madı bugüne kadar. İçtüzüğümüzün 78 inci madde
sine göre Sayın Haznedar, «Komisyondan gelen me
tin oylanır» diyor. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Yalnız Sayın 
Başkanım, bir yanlışlık oluyor da onun için efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış ta olsa, doğru da 
olsa Başkanlık Divanının bu aşamada yapacağı bir 
işlem yok, sadece oya sunacağım. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, 54 üncü maddenin birinci fıkrası ile il
gili olarak Komisyondan gelen metni okutuyorum. 

Madde 54. — Birinci fıkra : Taahhüdün, sözleş
me ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine ge
tirilmesini sağlamak; aksi halde gelir kaydedilmek 
amacıyla sözleşme yapılmasından önce müteahhit 
veya müşteriden ihale bedeli üzerinden 57 nci mad
dede gösterilen süre içinde % 6 oranında kesin temi
nat alınır. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, önergeniz dikkate 
alınmıştı, Komisyondan gelen metinde katılma var mı 
efendim? 
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NECMETTİN NARLIOĞLU — % 6 olarak tes
pit ettiklerine göre tamamdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler... 
HALİL EVLİYA — Usul hakkında birşey söy

leyebilir miyim. 
Şimdi, bu maddeyi okurken sonunda bir satır var

dı, o okunmadı. Bu metinde var mı yok mu ben anlaya
madım. «Sözleşmenin yapılmasından sonra belli bir 
meblağ iade edilir» diyor. Bu, metinde var mı yok 
mu? Bu bir. 

Bundan evvelki maddede de aynı eksik okunma 
oldu; ben gittim Sayın Komisyondan sordum «Devamı 
metinde var» dediler; fakat okuyan arkadaşımız de
vamını okumadı maddenin. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim okuyan arkadaşınız Ko

misyondan gelen metni okumakla mükelleftir, daha 
altındaki bir şeyi, Komisyona gitmemiş ki okusun. 
Ancak Komisyon, «54 üncü maddenin birinci fıkra
sını değiştirdim» dediğine göre, ikinci fıkranın kal
kıp, kalkmadığına dair de Başkanlığa bir bilgi ver
memiştir. Aslında bu şekildeki beyanlarda, elbette yu
karıdaki maddenin birinci fıkrası bunu kaldırıyorsa, 
ikinci fıkranın kalkacağına dair de bir şerh konulma
sı gerekir. Komisyondan soralım, zabıtlara geçsin, 
mesele anlaşılır. 

Sayın Komisyon; 54 üncü maddenin birinci fıkra
sında yaptığınız bu değişikliklere göre ikinci fıkra 
kalkıyor mu efendim? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Hayır efendim, devam edi
yor. Bundan evvelkinde de aynıdır; yani biz değişik
lik yapılan kısmı arz ettik. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan; 
o zaman müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Yok efendim, müsaade etmiyorum. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — O zaman öner

gem nazarı dikkate alınmamış oluyor. Benim öner
gem dikkatle okunursa, birinci ve ikinci fıkrayı o şe
kilde düzenliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu; Komisyondan ge
len yazıyı okuttum, açıktır ve onun üzerine de size 
«Katılma olmuş mudur?» diye sordum; siz de, «Evet, 
katılma olmuştur» dediniz. Şimdi de, «Katılma ol
mamıştır» diyorsunuz. Aslında, tabiî sizin önergeni
zi ben gayet iyi de hatırlıyorum; birinci ve ikinci 
fıkranın birleştirilmesi suretiyle bir fıkra haline ge
tirmiştiniz, bu dikkate alınmıştı. Komisyon bu ko

nuda kendine göre bir işlem yapmıştır ve önergenize 
katıldığını söylüyor, siz «Katılmadı» diyorsunuz. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Katılmayınca 
söz hakkım var mıdır, iki kelime söyleyeyim? Ya
nılgı oluyor da ondan. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu söz hakkı son 
zamanlarda Genel Kurulda çokça kullanılmaya baş
lanılan bir hak oldu. Aslında İçtüzükte böyle bir söz 
hakkı da yok. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Kanun yapıyo
ruz, eksik çıkmasın. 

BAŞKAN — Elbette kanun yapıyoruz, biz baş
ka bir şey yaptığımız iddiasında değiliz efendim. 

Sayın üyeler; Komisyondan gelen 54 üncü mad
denin birinci fıkrasını okutmuş bulunmaktayım ve 
54 üncü maddenin tamamını bu okutulan biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Komisyona gönderilen diğer mad
deler gelinceye kadar maddelere devam ediyoruz. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Erken bitirme primi 
MADDE 87. — Şartname ve sözleşmesinde ya

zılı veya şartname ve sözleşmesine uygun olarak ve
rilecek süre uzatımı ile tespit edilecek sürelerden ön
ce tamamlanmasında idarelerce yarar görülen yapım 
işlerinde, esasları şartnamede tespit edilmek üzere 
müteahhitlere «erken bitirme primi» verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer ve Sayın Evliya söz istemişlerdir. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Sayın Bayer; buyurun. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Devlet İhale Kanununun en orijinal ve yararlı 

maddelerinden bir tanesi de, Hükümetin getirdiği 
teklifteki erken bitirme primidir. Ancak, maddeyi 
tetkik ettiğimiz zaman; bu erken bitirme priminin 
nasıl, ne şekilde ve yapım işlerinde hangi hizmetler
de verileceği tam açık ve seçik belli değildir. Çünkü, 
burada diyor ki, «idarelerce yarar görülen» Zaten 
bütün işler idarece yarar görülen işlerdir. Bir defa, 
yarar görülmeyen işler ihaleye çıkartılmaz. 

Ayrıca, bugün yapım işlerinde üç unsur genellik
le göz önünde tutulur. Bunlardan bir tanesi, yapı-

| mın nitelikli olması. İkincisi, zamanında bitirilmesi. 
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Üçüncüsü ise, uygun ve öngörülen maliyette bitmesi. 
Şimdi burada madde yalnız «erken bitirme pri

mi» diye çok tahditli olarak ortaya konmuş. Halbu
ki, yapım işlerinin sorunlarını tetkik ettiğimiz zaman; 
maliyetin oluşmasının yanında, rayiç bedel meselesi 
vardır, Devletin finansman akımındaki hatası vardır 
ve nihayet, nitelikli işin evsafına göre yapılıp, yapıl
maması vardır. Bir müteahhit eğer finansman akı
şından dolayı erken bitirmemişse, hizmeti tam mana
sıyla yapmamışsa, buna ceza vereceksiniz; ötekisine 
ihaledeki ödeneklerin çok kolay ödenmesiyle bunu 
primle destekleyeceksiniz. 

Bu bakımdan, Kanunun maddesinde de madde ge
rekçesi belli olmadığı için benim istirhamım, Hükü
metin bu erken bitirme primini hangi maksatla, nasıl 
ve ne şekilde uygulayacağı ve hangi gerekçeye göre 
buraya koyduğunu açıklamasıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Evliya; buyurun efendim. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi 87 nci maddeyi şöyle bir okuyalım; «Şart

name ve sözleşmesinde yazılı veya şartname ve söz
leşmesine uygun olarak verilecek süre uzatımı ile 
tespit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında...» 
diyor. 

Şimdi, bir işin erken bitirilmesi için, idarenin yal
nız menfaati değil, bir de zaruretin olması gerekir. 
Bir misal arz etmek istiyorum : 

, Mesela, bir okul ihale ediyorsunuz, eylül ayında 
da okullar açılacak. Bunu mart veyahut nisanda iha
le ettiğinizi kabul edelim. Gaye, bu okulun eylül 
ayında açılacak ders yılına yetişmesidir. Bunda bir 
fayda ve zaruret vardır. Müteahhit bunu ne kadar 
erken bitirirse, bizim için o kadar iyidir. Süre uzatı
mı verdikten sonra oradaki yarar ve zaruret zaten 
kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Süre uzatımı 
için de her halükârda bir bahane bulunabilir. 

Onun için ben diyorum ki, bu maddede süre uza
tımı dışında, süre uzatımı verilmeden, tespit edilen 
süreden önce bittiği takdirde eğer bir prim verilirse, 
müteahhidin de menfaatine, idarenin de menfaatine 
olur, bu kanaatteyim. Ondan dolayı bu «süre uza
tımı» tabirinin metinden çıkarılmasını talep ediyo
rum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Komisyon; buyurun. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; bu maddey
le ilgili bir de önerge vardır, bu önerge okunmadı; 
fakat önergeye katıldık. 

BAŞKAN — Daha sıra gelmedi de ondan efen
dim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Evet efendim. 

Arkadaşlarımızın dediğinde bir gerçek payı var
dır. Komisyonumuz da görüşmelerde bununla ilgili 
önergeyi de dikkate almak suretiyle dedikleri husu
su önergede getirilen prensip içerisinde dikkate al
mıştır ve böylece de endişeleri ortadan kalkmış ola
caktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye var 

mı?.. Sayın Tutum soru sormak istiyorlar. Soru sor
mak isteyen başka sayın üye?.. Yok. 

Buyurun, Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; başlangıç

ta bu erken bitirme primi müessesesine temas eden 
maddenin müzakeresi sırasında, «Bu erken bitirme 
primi nasıl uygulanacak?» diye endişelerimi dile ge
tirmiştim. 

Şimdi burada 87 nci maddenin üçüncü satırında, 
«esasları şartnamede tespit edilmek üzere mütahhit-
lere «erken bitirme primi verilebilir» diyor ve er
ken bitirme priminin esâslarının şartnamede tespit 
edilmesini öngörüyor. 

Benim sormak ve öğrenmek istediğim şudur : 
«Erken bitirme priminin esasları» ne demektir? «Er
ken bitirme priminin esasları» ndan kasıt nedir? Ne 
gibi esaslar somut olarak şartnamede yer alabilir? 
Bu noktanın açıklığa kavuşturulmasını arz ederim. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Hükümet, görüşünüzü rica ediyorum. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Kabul buyurduğunuz 8 inci maddede (c) fıkrası 

şöyledir efendim; 
«Yapım işlerine ait şartnamelerin genel esasları 

Bakanlar Kurulunca tespit edileceğine amirdir.» 
Burada aslolan, işlerin zamanında ve zamanından 

evvel bitirilmesi suretiyle muattal kapitalin ekono
mik veriler içerisinde memlekete hayır sağlaması ba
kımından getirilmiş bir hükümdür. Biz, burada, Ba
kanlar Kurulunun tespit edeceği esaslar içerisinde 
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bunların neler olacağını şartnameye vazedeceğiz ki, ı 
herkes alınacak olunan erken bitirme priminin ne ol
duğunu peşinen bilecektir 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Bakan. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayln Başkan, ben bu erken 

bitirme priminin maddî bir menfaat şeklinde mi te
celli edeceğini, yoksa başka işlere katılmakta müteah
hitlere bir öncelik tanımak gibi bir kavramı da bu 
kavram içinde mütalaa edebilir miyiz? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bakan, görüşünüzü rica ediyorum; buyu

run efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — I 

Genelde maddî bir prim sağlanacaktır «ihale bedeli
nin şu kadar yüzdesi» diye bir hüküm getirilebilece
ğini sanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyder, bu madde ile ilgili üç tane önerge 

var. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Devlet İhale Kanun Tasarısı

nın 87 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Lüfullah TOSYALI Mehmet AYDAR 
Fehmi KUZUOĞLU 

Erken Bitirme Primi : 
MADDE 87. — Şartname ve sözleşmesinde tes

pit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında ida
relerce yarar görülen yapım işlerinde, esasları şart
namede tespit edilmek üzere müteahhitlere erken bi
tirme primi verilebilir. Süre uzatımı verilen işlerde 
hiçbir surette bu tür prim verilemez. 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan tasarının 87 nci maddesinde

ki «veya şartname ve sözleşmesine uygun olarak ve
rilecek süre uzatımı ile tespit edilecek» ibaresinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tülay ÖNEY 

Sayın Başkanlığa 
483 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 87 nci madde

sinde öngörülen «erken bitirme primi»nin süre uzatı
mına bağlı tutulması büyük problemler ve sakınca- I 
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lar doğuracaktır. Bu nedenle madde metninde geçen 
«verilecek süre uzatımı ile» deyimlerinin çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeler içinde en ay
kırısı Sayın Öney'indir, bir ibarenin çıkarılmasını is
temektedir. 

Sayın öney, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

en aykırısı Sayın Aydar'ın önergesidir. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Aydar'ın önergesi 

bu şeyin içinde... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, Sa

yın Aydar'ınki... 
BAŞKAN — Verilecek süre uzatımını çıkartın 

diyor. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Uzatılmasını 

yasakladığı için Sayın öney'in önergesinden daha ay
kırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın öney'in önergesin
de zaten bu mevcut, var ve daha kapsamlı. Bu ne
denle daha aykırıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır, kapsa
mıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim bakınız; tabiî bir tartışma
ya zemin hazırlama bakımından söylemiyorum; Sa
yın Ay dar ne çıkarılmasını istiyor, okuyayım; 

«Madde metninde geçen «verilecek süre uzatımı» 
deyiminin çıkarılmasını». 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ayrıca... 
BAŞKAN — Ayrıca yok efendim, ayrıcası yok 

bunun, bu kadar. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, daha önce 

üçümüzün verdiği önerge var. 
BAŞKAN — Biliyorum efendim, müsaade buyu

run. 
Oysa Sayın öney ne diyor; o verilecek süre uza

tımını çıkartacağımız gibi «şartname veya sözleşme
sine uygun olarak verilecek» ibaresinin de çıkarılma
sını istiyor. Müsaade buyurun da hangisinin daha ay
kırı olduğunu artık izaha gerek yok. 

Sayın öney, buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, bu ihale 
konusunda büyük sorunlar yaratan bir mesele. El
bette hepimizin bildiği gibi, ihalelerin zamanında ta
mamlanamaması olmuştur. Sayın Evliya'nın belirtti
ği misalleri çoğaltmak mümkündür, gerçekten idare
nin son derece ihtiyaç duyduğu bir meselede ve za
manında yapılmasında büyük zorunluluk olan bir 
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meselede de ihaleler zamanında tamamlanmamış ve 
uzamıştır. 

Dolayısıyla yapılan bütün şartnamelerde aslında 
ihalenin ne zaman teslim alınacağı veya ne zaman ta
mamlanacağına dair tarih vardır; ama ekonomide mey
dana gelebilecek beklenmedik bir takım olaylar karşı
sında veya önceden tahmin edilemeyen durumlarda sü
re uzatımları verilmesi de normaldir, bu yapılabilir. An
cak, eğer biz başlangıçta ihaleyi karşılıklı tartıştığı
mız sırada süresinde bitirilmesini şart koşmuşsak ve 
diyelim ki 1 Ocak 1984'de bu işin bitirilmesi şekli 
ile ihale etmişsek, 1984 senesinin başı geldiğinde eğer 
bunu 1 Ocak 1985'e ertelemek durumundaysak; ama 
1984'ün Ekim ayında bitirmesi kabil olmuşsa o za
man bir erken prim ödemek sözkonusu edilmemelidir 
diye düşünüyorum; çünkü mücbir sebeplerle bu uza
tılmıştır; ama uzatma verilirken, işin geri kalan kıs
mının (Ki büyük bir kısmının bitirilmiş olduğunu var
saymak isterim), makul bir zaman içinde, makul şart
lar altında ne kadar zamanda bitirileceğini karşılıklı 
tarafların hesaplamış olmaları gerekir. Artık, ondan 
bir iki ay önce bitirilmesi halinde bir prim ödenmesi, 
hiçbir zaman sözkonusu olmamalıdır diye düşündü
ğüm için bu önergeyi verdim. Yani, başlangıçta tespit 
edilen zamanından önce bitirme hallerinde, erken bi
tirme primi ödenmesi makuldür; ama şartnamede da
ha önceden söylenmiş olan birtakım mücbir sebep
lerle sürenin uzatılması sözkonusu olacaksa, süre uza
tımına taşan dönemde hiçbir şekilde erken bitirme pri
minin ödenmesi sözkonusu olmamalıdır. 

O nedenle, ben maddenin çıkarmayı istediğim şekli 
ile şu hale geldiğini, izin verirseniz okuyayım; 

«Şartname ve sözleşmesinde yazılı sürelerden on
ca tamamlanmasında idarece yarar görülen yapım iş
lerinde, esasları şartnamede tespit edilmek üzere mü
teahhitlere erken bitirme primi verilir.» 

Ancak bu takdirde erken bitirme primi verilmeli
dir. Madde, erken bitirme primi ödenmesine amir
dir. Süre uzatımı yapılıp yapılmaması, şartnamenin 
başka hususlarıyla ilgilidir, süre uzatımı yapılabilir; 
fakat erken bitirme primi, o uzatımda sözkonusu edi
lemez. 

önergem bunu istihdaf etmektedir, kabulünü arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. Yal
nız, bir hususu lütfederseniz; Sayın Tosyalı ve arka
daşlarının önergesinde şu anda ifade buyurduğunuz 
cümle aynen mevcut efendim, bakınız; son bir fıkra 
olarak «süre uzatımı verilen işlerde hiçbir surette bu 
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tür prim verilemez.» Yani biraz evvel ifade buyurdu
ğunuz husustur. O bakımdan siz de zaten onu söy
lemek istiyorsunuz önergenizde; yani birleştirme ba
kımından bir işlem yapalım mı efendim? 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, özür dile
rim, daha önceki önergenin tam metnini şu anda 
hatırlayamıyorum; ama benim amaçladığım husus 
budur. Maddenin kaleme alınması konusu, ben dü
şünüyorum ki, Komisyonun takdirine verilebilir. Eğer, 
aynı şeyi amaçlıyorsak, ben de onların önergesine ka
tılabilirim, onlar da bizimkine katılabilir; ama Ko
misyonumuz takdir buyurursanız maddeyi o biçimde 
hazırlasınlar. 

BAŞKAN — Oldu efendim. O zaman, mesele 
Komisyona tek bir önerge biçiminde göndermektir. 
Yani, görebildiğim kadarla her üç önergenin de ama
cı tek; fakat birbirinden ufak tefek nüans farkları 
var, o bakımdan ayrıca şey ettim. Mamafih işleme ko
yalım, madem ısrarlısınız; 

Sayın öney'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. 

Sayın Tuzcu aleyhinde, Sayın Kırcalı lehinde söz 
istemişlerdir. 

Sayın Tuzcu, buyurun. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Yapım işlerinde en büyük sıkıntı, işin zamanında 

bitmemesinden kaynaklanıyor. Tabiî, zamanında bit
meyen işlerin, zamanın getirdiği fiyat artışlarından 
dolayı da keşif bedeli içerisinde bitmediği bir va
kıadır. 

Tasarının bence en büyük yeniliğinden biri, işleri 
zamanında bitirmek için bir cazibe öneriliyor, prim 
getiriliyor ve bu primi de müteahhite; eğer siz bu 
işi alıp süresinde bitirebilirseniz, size biz bu işi çabuk 
bitirdin, dolayısıyla bunu maksat edilen yahut da mu
rat edilen gayeye yönelik hizmete açma fırsatı verdi
ğin için sana prim veriyoruz diyoruz ve bunun ya
nında bu önerge ile (Eğer kabul edilirse) bu primin 
hiçbir heyecanı, hiçbir katkısı olmayacak. 

Efendim, ben geneli üzerinde konuşmalarımda da 
söyledim. Mesele müteahhiti tutmak, şunu tutmak, bu
nu tutmak değil. Meseleyi olurluk noktasına getir
mek. Efendim, süre uzatımı konusunda işveren, mü
essese süre uzatımı veriyor. Verip vermemekte haklı 
olan bir müessese süre uzatımı veriyor. Niçin veri
yor?.. Kendi hatasından kaynaklandığı için veriyor. 
Burada taltif edilmesi istenen müteahhitin, işi çabuk 
bitirmesi istenen müteahhitin hiçbir suitaksiratı yok
tur. 
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O halde eğer müessese, işi yapıran kuruluş mü
teahhitten çok bu işi bitirmek istiyorsa, süre uzatı
mını gerektiren unsurları ortadan kaldırabilir, elin
dedir ve zaten geneli üzerinde ve 15 inci madde üze
rindeki konuşmalarımda da söyledim bundan kaynak
lanan, süre uzatımından kaynaklanan yahutta süre 
uzatımından kaynaklanan belirli unsurlar vardı. Tat
bikat projesinin zamanında yapılması, zemin etütle
rinin zamanında yapılması veyahutta bunlara dayalı 
gerçekçi keşiflerin zamanında yapılması. Bunlar ta
mamen idarenin yapacağı şeylerdir. Eğer idare bun
ları zamanında yapmazsa, eğer tahsisten alınacak bir 
çimentoyu veya bir demiri temin etmezse işte bu
rada müteahhitin hiçbir suitaksiratı yoktur ve süre 
uzatımından dolayı prim keserseniz o zaman bu ga
yede muradedilen elde edilmemiş olur ve eskisi gibi 
işler sürüncemede kalır ve cazip gösterilir bir yenilik 
getirilmemiş olur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın Kırcalı, lehinde buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Sayın Tuzcu'nun açıklamalarından ben şöyle anla

dım önergenin aleyhinde konuşmalarının nedenini. 

Konuların pek çoğu nerede ise idarenin birtakım 
kusurları sebebi ile, müteahhide tahmil edilemeyecek, 
kusuru müteahhide izafe edilemeyecek nedenlerden 
ötürü süre hemen hemen uzatılır. İşte bu uzatılmış 
olmasına rağmen, erken bitirilmede bir prim verilme
sinde isabet vardır. Çünkü burada müteahhidin ku 
suru yoktur diyorlar. 

Şimdi, biz bunu kabul ettiğimiz takdirde bu fi
kirle bir taraftan idareyi de âdeta süre uzatılmasına 
imkân veren ve bu kusurlarda dikkatli olmasını ikaz 
edemeyen bir tutum içerisine girmiş olacağız. Halbu
ki müsaade buyurulursa, şu prim vermenin ilk uygu 
lamasında biz gerçekten zamanında bitirilmesi arzu 
edilen ve süre uzatılmalarına gitmeyen, temizce sona 
ermiş bulunan ihalelerin erken bitirilmesi halinde bu 
işi maksûr kılalım, ona tahsis edelim ve bu suretle 
de bu aşamada, ilk aşamada başarı derecesini bir 
görelim. Eğer istikbal bunların çok başarılı olduğunu 
gösterirse, bu ek hususu da Sayın Tuzcu'nun belirttik
leri gibi, ilave etmek belki mümkün olabilir; ama be
nim ilk anda gördüğüm, süre uzatma ile erken bitir
me sözlerinin bizatihi kendi içlerinde çelişkili olduğu. 

Bu sebeple önergeyi haklı buluyorum, hatta daha 
öteye giderek Sayın Tosyalı ve arkadaşlarının öner

gesindeki kaydın da konularak bunun verilen işlerde 
sürenin uzatılması konusunda katiyen böyle bir hü
küm konulamaz şeklinde tashihin de yapılmasını arzu 
ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, üç tane önerge 
var. Şimdi, daha önce bize verilen önerge Sayın Ku-
zuoğlu ve arkadaşlarının önergesi idi. Biz orada o 
önergeyi dikkate almak suretiyle arkadaşlarımızın 
endişesini bu Kanun taslağında izale ettiğimiz kanı
sında idik. 

Şimdi getirilen şekilde, arkadaşlarımızın bir kıs
mı sanıyorum onu bir teşvik gibi görmektedir ve onun 
oradan çıkarılmasını istemektedir Sayın öney arka
daşımız. 

Sayın Kırcalı ve Sayın Tuzcu'ya da cevap vermek 
isterim. Şimdi ilave etmek istediğim, bir iş ihale edil
dikten sonra tabiatıyla geçmiş uygulamada işveren 
kuruluşu veyahutta kamu kuruluşları kendi elinde ol
mayan sebeplerden dolayı zaman zaman müteahhide 
vermesi şartnamelerde yer almış olan bazı malzeme, 
teçhizat veya projelerde gecikmeler olmuştur. Şim
di bunlar olduğu zaman zaten bir tespitle evvela bun
lar bir karara bağlanır ve iki taraf da bunda mu
tabık kalır. Şimdi bundan dolayı doğan bir süre var
sa, bu daha önce verilmiş olan süreye ilave edilir. 
Ancak, bu yapılırken eğer müteahhit bundan dolayı 
teşkilatını kurmuş ve bundan dolayı da işe başlayama-
mışsa (Bu eksiklerden dolayı) kendisine birtakım mas
rafların ödenmesi de burada kabul edilir. 

Şimdi prime gelince; prim bütün bu saydığım hu
suslar dikkate alındıktan sonra tekrar yeni bir ter-
minin yapılması ile daha önceden bir zaman kaybı 
da bahis mevzuu ise ve bunda büyük kamu yararı 
varsa, o zaman kaybını idare telafi etmek niyeti ile o 
takdirde yeni bir anlaşma ile kendisine prim verebi
lir; ama süre uzatımı olmadan. Çünkü, süre uzatımı 
daha önce dikkate alınmıştır ve ondan dolayı da 
kendisine birtakım masrafların karşılanmasını deruh
te etmiştir. 

O itibarla, biz bu süre uzatımını anlarken şart
namesinde öngörülen zaman süresi içerisinde bir yük
lenici, bir müteahhit işi yapmak istemişse, idare de 
daha sonra kendi takdirini kullanarak bunda bir ya
rar görüyorsa, bu takdirde, doğrudan doğruya bu şe
yi kullanmak suretiyle prim verebilir. 
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Onun için arkadaşlarımın düşündükleri gibi, hem 
işi çabuk bitirsin; fakat kendisinin de ayrıca normal
de geçen süreye ilave olarak bir zaman ilavesi vere
lim, böyle bir şeyi düşünemiyoruz. Bunları zabıtlara 
geçmesi için söylüyorum. 

O itibarla, şimdi bu üç önergeyi telif etmek için 
lütfedin onları biz geri alalım, o aralarındaki farkı 
görmek için. Aslında biz ne yaptığımızı biliyoruz; 
ama bir defa daha görelim efendim. Ondan sonra 
size Başkanlığa bu önerge hususundaki düşüncemizi 
takdim ederiz efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın üyeler, 87 nci madde ile ilgili görüşmeler 

yapılırken Komisyon bu maddeyi geri çektiğini beyan 
etmektedir. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, usul hak
kında efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, usulün nesi hakkında 
efendim?.. 

MEHMET AYDAR — Uygulamanız hakkında 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, söyleyin. 

MEHMET AYDAR — Dün de aynı' konu oldu, 
ikinci kezdir tekrar ediyorum, yani önergeler okun
maya başlamıştır, görüşülmektedir. 

Bu itibarla, önergelerin reddi veya dikkate alın
ması hususu oylanır. Maddeyi alıyorsa, önergelerle 
ilişkisi yoktur bunun. Dün de aynı konu tekerrür et
mişti. Bu bakımdan, usul içinde olmadığımızı hatırlat
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, müsaade ederseniz iç
tüzüğümüzün 83 üncü maddesinde Komisyonun her 
zaman bir defaya mahsus olmak üzere madde veya 
maddeleri, hatta tasarının tümünü, teklifin tümünü 
geri çekme hakkı mevcuttur, bir ve bunu görüşmele
rin her safhasında çekme hakkı mevcuttur iki ve bu 
çekme esnasında gene İçtüzüğün 83 üncü maddesinin 
son fıkrasına göre bakınız ne diyor; «Tasarı veya 
teklifin belli bir veya birkaç maddesi geri istenmişse 
sadece o madde veya maddeler hakkındaki önerge
ler de esas komisyona verilir.» 

Demek ki önergelerle birlikte işlem yapmadan ve
rilir, gelinir, kaldığı yerden devam edilir efendim. 

Bu nedenle de 87 nci maddeyi Komisyona mevcut 
üç önerge ile birlikte iade edip, 88 inci maddeyi oku
tuyorum. 

Tarım ve orman ürünlerinde tercihli usuller ve 
Tekel maddelerine ilişkin özel hükümler 

MADDE 88. — Tarım ve orman ürünlerinin üre
tim, imal, kesme, toplama, taşıma gibi işlerinde ve bu 
ürünlerin satışlarında uygulanacak tercihli usullerle, 
Tekel maddelerinin satımı ve Tekelle ilgili ürünlerin 
üreticiden alımı hakkında, özel kanunlardaki hüküm
ler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunacak sayın üye?.. Yok, 
88 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
89 uncu maddeyi okutuyorum : 
Muayene ve kabul işlemleri 
MADDE 89. — Teslim edilen mal, hizmet, yapım 

veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idare
lerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul 
kurulları tarafından yapılır. 

Muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı, 
Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca 
hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yö
netmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Aydar, Sayın Öney... 

Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 2490 sayılı 
Kanunda muayene ve kabul işlemleri, özellikle yapı 
işleri iki aşamalıdır. Geçici kabul vardır, bir de ke
sin kabul vardır. Buradaki öngörülen üç kişilik mua
yene ve kabul kurulu her ikisini de deruhte edecek 
midir, hem geçici ve hem de kesin kabul olarak?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, Sayın Bakan, lütfen cevaplayı

nız efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, iki tane kurul 
vardır; birisi geçici muayene ve kabul kurulu, birisi 
de katî. Aynı insanların iki kurulda da olması tabia
tıyla mümkün değildir. O itibarla, aynı kurul tara
fından yapılması da dile getirildiği gibi, olabilir de, 
olmayabilir de. Yani, idarenin takdirine bağlıdır. O an
daki duruma bağlıdır. Eldeki eleman ihtiyacına göre 
bunu düşünebilir. Yalnız, burada esas olan üç kişi
den aşağı olmayacaktır. Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yani, iki ayrı heyet olacak ve en az da üçer kişi 

olacak diyorsunuz. Birisi muayene, birisi kabul he
yeti olacak... 

Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, maddede «Mu

ayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı, Millî 
Savunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca ha
zırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönet
melikle gösterilir» deniyor. Acaba Komisyonumuz, bu 
yönetmeliğin çıkarılması gerekli olan süreyi Kanuna 
koymayı düşünmezler mi?.. Yahut yürürlük maddesi 
olan 92 nci madde, «Bu Kanun yayımlandığı tarihten 
altı ay sonra yürürlüğe girer» diyor. Acaba, bu yürür
lük maddesindeki altı aylık süre, 89 uncu maddede 
sözü edilen yönetmeliğin de altı ay içinde mutlaka 
çıkarılması gereğini ortaya koyan bir ifade olarak 
düşünemez miyiz?.. Bunun yürürlüğe girebilmesi için 
6 aylık süreli yönetmelikler mi çıkarılması gerekliliği 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Öney, affınıza sığınarak ben
deniz bir hususa değineyim efendim : Geçici madde 
2'de zannederim çıkarılacak yönetmelikleri kayıtla
mış. «Yayım tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarı
lacaktır» hükmü, ifadesi var. Bilmiyorum, bunun dı
şında bir başka beyanınız olacak mı?.. Var zaten 
«Altı ay içinde çıkarılacaktır» diyor yönetmelikler. 
O nedenle yukarıya koymamışlar zannediyorum. 

TÜLAY ÖNEY — Tamam Sayın Başkan, özür 
dilerim. Yer alıyor efendim. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
Bu madde ile ilgili düzeltme istemi var mı efen

dim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabu^ edenler... 

Etmeyenler... 89 uncu madde kabul edilmiştir. 
90 inci maddeyi okutuyorum : 
Sürelerin hesabı 
MADDE 90. — Bu Kanunda yazılı sürelerin he

saplanmasında, hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme istemi var mı efendim?.. Sayın Azgur, 

Sayın Gelendost... 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, cümledeki 

«hesaplanmasında» kelimesinden sonraki birinci virgü
le lüzum yok. Ancak ikinci virgül gerekli. 

BAŞKAN — «Hesaplanmasında» kelimesinden son
raki virgülü çıkartalım diyorsunuz. 

ıSayın Hükümet ve Sayın Komisyonun görüşünü 
rica ediyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA
ŞA SARIOGLU — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar mı?... 
Katılıyorlar. 

Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALÜL GELENDOST — Ben de aynı hususa 

temas edecektim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
vSayın üyeler, 90 inci maddedeki birinci virgülü 

çıkarmak suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiş
tir. 

91 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Tebligat 
MADDE 91. — Bu Kanunun uygulanması sıra

sında yapılacak tebliğler hakkında, hüküm bulunma
yan hallerde, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 91 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?... Yok. 

Soru sormak isteyen saym üyemiz?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunacak sayın üye?... Sa

yın Erginay, Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, düzeltme 
değil bir ilave şekli olabilir ; «Ayrıca hüküm bulun
mayan hallerde» demekte yarar vardır. Bir önceki 
maddede de bu husus vardı; ama o geçti. Yani, «teb
liğler hakkında ay rica hüküm bulunmayan haller
de Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır» demek da
ha doğru olur; ama ilerideki maddede böyle geçme
diği için bu da aynı şekilde geçebilir. 

BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. Ayrı
ca veya aksine mi demek istiyorsunuz efendim?... 

AKİF ERGİNAY — «Ayrıca» demek istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOGLU — Efendim, buradan maksat anla
şılıyor zannediyorum Onun için gerek yok. 

BAŞKAN — Buyurun Savın Azgur. 
FUAT AZGUR — Efendim, cümlenin bence şöy

le olması gerekir. «Bu Kanunun uygulanması sıra
sında yapılacak tebliğler hakkında bu Kanunda hti-
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küm bulunmayan hallerde,.» O zaman fail doğru olur. 
Çünkü, başka bir kanunun hüküm bulunmayan halleri 
olmaz. «Bu Kanunun uygulanması sırasında yapıla
cak tebliğler hakkında bu Kanunda hüküm bulunma
yan hallerdfe...» şeklinde olursa, o zaman cümle doğ
ru olur., 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun ıSayın Uyguner., 
M. FEVZİ UYGUNER — Ben de aynı hususa 

temas edecektim, Sayın Azgur değindiler. Maddenin 
başlangıcında «Bu Kanunun uygulanması sırasında ya
pılacak tebliğler hakkında» diye cümle yer alıyor. 
Tekrar etmekte fayda vardır orada. «... Bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu hü
kümleri uygulanır.» demek gerekir. Yani, bu Kanun
da tebligatla ilgili özel hüküm varsa o uygulanacak, 
bu Kanunda yoksa öyle bir hüküm, o takdirde Teb
ligat Kanunu hükümleri uygulanacak. 

BAŞKAN — Komisyona 'bir açıklama yaptıralım 
müsaadenizle. Acaba Komisyon da aynı şeyi mi an
lıyor ve o zaman bu konuyu daha rahat çözeriz gibi 
geliyor bana. 

Sayın Komisyon, siz esas olarak, Tebligat Ka
nunu hükümlerini uygulamak istiyor musunuz, istemi
yor musunuz?... Konu budur. Yani, «bu Kanunda ak
sine hüküm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu 
hükümleri uygulanır» mı demek istiyorsunuz?... 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA
ŞA SARIOĞLU — Evet efendim. Bu Kanunda hü
küm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu hüküm
lerinin uygulanmasını istiyoruz. Esas amacımız ve ge
nel ilkemiz bu. 

BAŞKAN — Evet. Ona göre sayın üyelerimiz de 
derler ki, bu pek anlaşılmıyor, nasıl bir düzeltme ya
pabiliriz?... Konu bu... Yani, bu Kanun içinde ak
sine bir hüküm varsa o uygulama yapılacaktır, aksi
ne hüküm olmayan hallerde genel ilke olarak da 
tebligat Kanunu Hükümleri uygulanacaktır. Komis
yonun muradı bu imiş.., 

Efendim; şöyle bir cümle geldi Divan üyesinden; 
«Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, yapılacak 
tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uy
gulanır.» 

Sayın Uyguner, buyurun efendim, 
M. FEVZt UYGUNER — Bir tek eksiği kaldı 

Sayın Başkanım; «Bu Kanunda tebligatla ilgili hü
küm bulunmayan hallerde» «Tebligat Kanunu hü
kümleri uygulanrr.»denımesi lazım, 

BAŞKAN — Şimdi, acatba «aksine» kelimesi bu
nu doldurur mu?. Yani «t>u Kanunda aksine hüküm 
bulunmayan hallerde.» 

AKİF ERGINAY — Olmaz efendim, çünkü, 
«Tefbligat Kanununu değiştiriyorsunuz» manasına ge
lir, «ona aykırı iş yapıyorsunuz» manasına gelir. 

BAŞKAN — Aykırı bir iş yapıyoruz işte; yani 
özel hüküm getirmişseniz elbette aykırı iş yapıyor
sunuz. 

AKİF ERG1NAY — Özel hüküm koyar; ama ay
kırı olmayabilir., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Bu Kanunun 

uygulanmasına ait tebliğler bu Kanun hükümlerine, 
hüküm bulunmayan hallerde ise Tebligat Kanunu hü
kümlerine göre yapılır.» 

BAŞKAN — «Hüküm» kelimesi çok geçiyor. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, sizin buyurduğunuz tarz daha güzel efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Yani, 

«aksine hüküm yoksa» deyimi geçerlidir diyorsu
nuz?..., 

Sayın Bilge, 'buyurun. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; Başkanlık Di
vanının teklif etmiş olduğu hüküm de yerindedir. Bi
raz önce arkadaşımız Erginay'ın söylediği, ayrıca ke
limesinin konulmasıyla da iş halledilmiş olabilirdi. 
Demek tebligat aynı işi görüyor diye ayrıca açıklama
ya lüzum yoktur. Çünkü tebliğle ilgilidir, bilhassa 
maddenin kenar başlığından anlaşılmaktadır. Bu iti
barla, tebligatla ilgili hususlar diye ayrıca tasrih et
meye lüzum olmadığı kanısındayım. «Bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğde Teb
ligat Kanunu hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Komisyon ve Hükümet de buna katılıyorsa bunu 

madde metni olarak oylayalım efendim?... Komis
yon da katılıyor... Hükümet de katılıyor. Maddemiz 
şöyle oluyor : «Bu Kanunda hüküm bulunmayan hal
lerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu 
hükümleri uygulanır.» 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Hatırlatmak isterim Sa-

<n Başkan : öteden beri tatbik ettiğimiz bir usul var
lı : Kanunların çıkış tarih ve sayılarını da koyuyor
duk. Burada da" Tebligat Kanununun tarih ve sayısı
nı koyacak mıyız diye hatırlatmak isterim. 
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BAŞKAN — Efendim, yukarıda da Borçlar Ka
nununu da geçtik. Aslında «şu sayılı kanun» demek 
lazım tabiî. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; bunlar temel 
kanunlardır; Medenî Kanun gibi, Türk Ceza Kanunu 
gibi, Borçlar Kanunu gibi belli ve temel kanunlar
dır bunlar. Onun için ayrı bir tarih ve numara koy
maya da lüzum yok efendim, . 

A. PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; kanunlar şu veya bu ihtiyaçla de
ğiştirilebilir. O takdirde tarih ve numarası da değiş
miş olur. O bakımdan, ismen tasrihi yeterlidir. 

BAŞKAN — Evet, demek ki bunda tarih ve nu
mara koymuyoruz. Sayın Aydar da, diğer arkada
şımız da haklılar; herhalde Başkanlık Divanı da bu 
uygulamada kendisi de haklı. Bu nedenle, biraz evvel 
okuduğum biçimde 91 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler,,, Mad
de kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 
Başlamış olan işler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce onayı alınmak suretiyle başlatıl
mış bulunan ihale işlemleri taahhüdün ifasına kadar, 
ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Buyurun Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, bir açıklama şeklinde olabilir. Burada, «ilgili»; 
tabiri müphemdir, yani maksadı ifade eden bir ta
bir değildir. Onun için, «ifasına kadar, yürürlükteki 
kanun ve usuller uygulanır.» diye bir şey yapalım. 

NECİP BİLGE — Efendim, «yürürlükteki ka- , 
nunlar» denilmesi doğru olmaz, çünkü bu Kanunla 
eski Kanun yürürlükten kalkmış olacak; «İlgili ka
nun» tabiri yeterlidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Gözübüyük' 
ün görüşüne ne diyorsunuz?. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA
ŞA SARIOĞLU —̂ Efendim; Sayın Hocamızın gö
rüşüne iştirak edemiyoruz. Çünkü bu ihaleye çıkar
ken de bir ilgili kanuna göre çıkmıştır. Binaenaleyh, o 
ilgili kanunda herhangi bir değişiklik olsa dahi hak
kı müktesep vardır onunla ilgilidir. Yoksa «diğer ka
nunlarla ilgili kanunlar» demek suretiyle hepsini bu
raya katmamız mümkün değildir ve bunların sayısını 
da vermek mümkün değildir; katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayin Bakan?. 
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BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Muhtelif idareler kendi kanunlarına göre ve bilahara 
bu yeni kanuna tabi olacakları için, «ilgili kanun» 
demekte yarar vardır, metnin böyle kalmasında uy
gunluk vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak isteyen 

sayın üyemiz var mı efendim?.... Yok. Düzeltme iste
mi var mı?... Yak. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre hazır
lanıp çıkarılacak şartname esasları ve yönetmelikler, 
Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde 
yürürlüğe konulur. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, 
mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygula
maya devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?... Sayın Gözübüyük. Başka sayın üyemiz?... 
Yok. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Tabia-
tiyle pek Muhterem Bakanımız ve muhterem arka
daşlarımız üzerinde durmuşlardır; ancak Türkiye Cum
huriyetinde benim iştirak ettiğim görevlerde hiçbir 
yönetmelik hükümleri altı ayda çıkarılamamıştır. Bu 
işi sürüncemede bırakmaktansa, gerçekçi olmak ve 
doğru bir tarih koymak takdir edilecektir. Bir sen*, 
mi olur, bir buçuk sene mi olur, bunu koymak lazım
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA. 

ŞA SARIOĞLU — Efendim; Sayın Hocamızın endi' 
şeşini biz de dikkate alarak bu madde üzerinde bir 
düzenleme yaptık, müsaade ederseniz onu okuyayım 
da belki sorulacak soruları da bu şekilde önlemiş olu
ruz : 

«Geçici Madde 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak 
şartname esasları ve yönetmelikler, Kanunun yayım

landığı tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak 
bu Kanunla birlikte vürürlüğe konulur.» 

BAŞKAN — Efendim, altı ay içinde hazırlanma, 
tabiî en son süre oluyor size göre. Oysa Kanunun 93 
üncü maddesinde malî yılbaşında yürürlüğe gireceği 
yazılı. Yani 4 aylık bir süreniz kalacak, tabiî Millî 
Güvenlik Konseyi'nden de bu ay içinde geçtiği takdir
de, Bu bakımdan, yetiştirmeniz bilemiyorum nasıl 
olacak?... Yani aynı gün ikisini birlikte nasıl yürür-
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lüğe koyacaksınız?... Kaldı ki, birisi yürürlüğe gir
dikten sonra yönetmeliği ona göre nasıl hazırlayacak
sınız?... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, Kanun yürürlüğe girmeden bu Kanuna göre 
yönetmelik hazırlanamaz. Kanun hükümlerine gö
re yönetmelik hazırlanacaktır; madde yeterlidir efen
dim. 

BAŞKAN — İşte bendeniz de onu söylüyorum 
Sayın Kırcalı. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA
ŞA SARIOĞLU — Değiştirildi zaten yürürlük tarihi 
Sayın Başkanım. Yani, bizim Komisyon metninde «Bu 
Kanun, yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe 
girer.» denmek suretiyle o malî yılı oradan kaldırmış 
olduk. 

BAŞKAN — Efendim, mesele şudur, arkadaşları
mızın da arz etmek istedikleri ve Komisyona anlatmak 
istedikleri husus şudur : Bir kanun yayınlanmadan, 
yürürlüğe girmeden ona ilişkili olarak yönetmelikler 
hazırlanamaz. Yani, kanunla birlikte aynı gün siz yö
netmeliği yürürlüğe sokamazsınız, mümkün değil bu. 
Yani kanun buna engeldir derler. Bir gün sonra 
tamam, ki gün sonra tamam; ama «aynı gün» iba
resine takılıyor arkadaşlar, gayet haklıdırlar. Konu 
budur.^ O bakımdan, hazırlığı ona göre nasıl yapa
caksınız?... 

Sayın Bakan, bir şey mi var efendim?... Buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Müsaade buyurursanız Sayın Başkan, Hükümet Tek
lifini ıttılaınıza arz edeyim, Efendim, Hükümetten 
gelen teklif aynen şöyledir : «Bu Kanuna göre çıkarı
lacak şartname esasları ve yönetmelikler, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ha
zırlanıp yürürlüğe konulur.» Binaenaleyh, Kanunun 
çıkmasından sonra altı ay süreyi talep etmiş oluyo
ruz ve Sayın Hocanın ifadesine de uygun düşüyor. 
Esas itibariyle daha evvelki teklifinde de 1984 yılı iti
bariyle uygulamaya koymayı düşünüyorduk; fakat 
geç kaldığı için uzamıştır. 1984 senesinin ortasını bu
lacağına göre, Hükümet Teklifinde olduğu gibi kal
masında yarar görürüm; arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ödlerim efendim. 
Kaldı ki, Komisyonun getirdiği metin de aslında 

Hükümet Teklifinden pek değişik değil. Orada «'ha
zırlanıp» kelimesini oradan çıkarmışlar... 

AKİF ERGİİNAY — «yayınlanması» var, «yürür
lük» var Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. «Kanu
nun yayınlandığı tarihten» orada «yürürlüğe girdiği 

[ tarihten», birinci farklılık bu. İkincisi, «hazırlanıp» 
I kelimesini onlar aşağı koymuş, diğeri yukarı. Bu far-
I kın dışında zannederim pek öyle bir farklılik arz et-
I miyor; ama Komisyon şimdi yeni bir metin getirdiği

ni beyan etti. Bunun üzerinde görüşme yapacağız ya
hut da eski metin üzerinde görüşme yapacağız. 

I Komisyon halen ısrarlı mı efendim yeni metninde?. 
Yoksa biraz evvel okuttuğum geçici 2 nci madde üze-

I rinde... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Komisyonun getirdiği metin ilgililerin görüşü alı-

I narak bu şekilde düzenlenmiştir. Şimdi onun mahzu-
I ru görülüyor Bakanlık tarafından; ama biz onların 
I görüşünü alarak bu şekilde düzenledik, öyle istiyor

larsa, Hükümet metninde olduğu gibi kalabilir. 

BAŞKAN — Yani şu anda, biraz evvel getirdiği
niz metinden vazgeçiyorsunuz, öyle mi efendim?... 

I Zaten siz okudunuz, biz daha Genel Kurulun ıttılaına 
arz etmedik ve siz kendi Komisyon metninizden de 
vazgeçip Hükümet metninin mi görüşülmesini istiyor-

I sunuz?..„ 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOĞLU — Efendim, Bakanlığımız onda daha 
çok.. Yani arada aslında fazla bir fark yok; ama biz 

I küçük bir düzenleme yapmıştık. Onun için ısrar et
mek istemeyiz. Yani Bakanlığımız böyle istiyorsa, o 
şekle uyarız. 

BAŞKAN — Şimdi yayımla yürürlük farkı var. 
Yani Hükümet Teklifinde yürürlüktür, sizde yayın
landığı tarihtendir. Siz de yürürlüğü kabul ediyorsu-

I nuz yani?... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, buna göre geçici mad

de 2ryi Komisyon... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

çok önemli bir konu var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi geçici 1 

inci madde, geçici 2 nci madde ve bir de kaldırılan 
hükümlerin birbirine paralel olması gerekir. Şimdi, 
bunların altı ay sonra yürürlüğe gireceği geçici l1 

ve ıgeçici 2 nci maddeyle düzenliyoruz, mevcut dü-
j zeni, sonra altındaki maddede bu Kanunla falan ta

rihli kanunlar yürürlükten kaldırılır diyoruz. Devam 
ettireceğimize göre altı ay sonra, nasıl bir düzen
leme yapmak gerekir? Bunu beraber yapmamız ge-

I rekir. 
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Son kaldırılan hükümler bölümünde de bütün 
kanunları kaldırıyoruz ve bu Kanun uygulanıyor; 
fakat altı ay sonra uygulanacak bu Kanun, Altı ay 
bir boşluk kalıyor. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz zannettim ki, 
arkadaşlarım itiraz edecekler, itiraz konusu da belki 
şu olacak: Efendim, Hükümet Teklifini niye görüş
türüyorsunuz? Komisyon Teklifi vardı, onu okuttu
nuz. Siz geldiniz şu anda 92 nci maddeyle ilgili bir 
öneride bulundunuz. Müsaade buyurun, oraya gel
diğimizde bu konuyu tartışalım ayrıca. Şu anda bu 
mümkün değil. 

Sayın üyeler, şu anda Komisyon Hükümet Tekli
fini esas madde olarak önünüze getirmiş olduğun
dan, onu okutuyorum efendim: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıka
rılacak şartname esasları ye yönetmelikler, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Bunların yürürlüğe konulmasına Ikadar idareler, 
mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygula
maya devam ederler. 

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

Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Hükümet Teklifi son derece olumludur ve şimdi
ye ıkadar yapılan bütün uygulamalara da uygundur. 
Yani burada diyor ki, «Bu Kanuna göre çıkarılacak 
şartname esasları ve yönetmelikler, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırla
narak yürürlüğe konulur.» 

Bu gayet normal bir şey. Bu Kanun yürürlüğe 
girmeden zaten yönetmelik hazırlanması düşünüle
mez. Kanunun çıkıp çıkmadığı, yürürlüğe girip gir
meyeceği belli değil ki yönetmelik hazırlansın... Bu 
gayet mantıkîdir. Kanun yürürlüğe girecek, ondan 
sonra Hükümet kolları sıvayıp yönetmeliğini yapa
cak ve altı ay içerisinde yürürlüğe konulacak. 

Başka unsurlar getirilmesi ıburaya, kanunla bir
likte yürürlüğe girer filan şeklinde, o takdirde bir
takım sıkıntılar doğurur. Nasıl sıkıntılar doğurur? 
Kanunun yürürlüğe girmesini engeller bir yönüyle 
ki, bu mümkün değildir böyle bir engelleme yapıl
ması. Çünkü yönetmeliğin hazırlanışı veya çıkmak 
üzere oluşu sırasında bir Bakanın değişmesi bir yö
netmeliğin belki İki ay, üç ay daha geri atılmasını 

icap ettirir ki, o takdirde bu altı aylık süre bazen 
yerine getirilmeyebilir. Bu Kanunun koyduğu süre
dir, Hükümet hazırlayacaktır ve buradaki süre için
de . de yürürlüğe koymaya gayret gösterecektir. Bu 
anlamdadır bu.. 

İkinci fıkra, «Bunların yürürlüğe konulmasına 
kadar idareler,» ki Sayın Kantarcıoğlu bir boşluktan 
bahsettiler, o boşluğu gidermek amacıyla bu son 
fıkra getirilmiştir, «Bunların yürürlüğe konulmasına 
kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hüküm
lerini uygulamaya devam ederler.» Yani uygulama 
nasıl yürüyorsa, o hususta aynı uygulamaları devam 
ettirecekler anlamına gelir ve bu boşluk da büyük 
ölçüde giderilmiş, olur. O bakımdan, Hükümet öne
risi son derece elverişlidir. Bunun kabulünü arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye? .T. 

Sayın öztürk. Başka sayın üyemiz var mı efendim?... 
Yok. 

Buyurun Sayın öztürk. 
(KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir kanu

nun yayımı ile yürürlüğe girme tarihleri değişik ola
biliyor, bu Kanunda olduğu gibi. Yayımını izleyen 
altı ay içinde yürürlüğe girecektir. Kanunun önemi
ne binaen, yürürlüğe girmeden, gireceği tarih belli; 
bugün yayınladığınız kanunu yarın şartnameyi ve 
yönetmeliği hazırlamaya başlatıp altı ay içinde ha
zırlayacaksınız. Binaenaleyh, her halükârda kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra yayınlanacaktır. Yürür
lüğe girdi dediğimizde altı ay kaybediyoruz. Bu ne
denle Komisyonun metni zannımca isabetli değil mi
dir? Altı ay kaybediyoruz şartnamede ve yönetme
likte; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, kusura bakmayın; 
ama, biz zaten Komisyon metninden vazgeçtik efen
dim. Hükümet Teklifine döndük. 

KÂZIM ÖZTÜRK — O halde altı ay kaybedi
yoruz. Kanun bütünüyle yürürlüğe girer, yönetmeli
ği ve şartnamesiyle. Altı ay sonra yürürlüğe girecek 
kanun, yayınlandığı tarihte şartname ve yönetmelik 
hazırlanırsa ne türlü bir mahzuru var ki, (Esasen 
oylandı mı farkında değilim özür dilerim), oylan
madığına göre bu vaz geçişte yasal olmuyor herhal
de; ama altı ay kaybetmenin de manasını anlaya
madım. Özür dilerim efendim. 

BAŞKAN — Peki soru.,, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Soru; Altı ay kaybetme

nin şartnamenin ve yönetmeliğin yürürlüğe konma
sında ne türlü bir faydası vardır?... 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Efendim ne gibi faydası vardır soruyorlar; daha doğ
rusu ne gibi zararı olacaktır demek istiyorlar?... 

Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK IBAKANI TAHSİN ÖZALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Burada tamamen süresi içerisinde ve vaat edi

lenlerden tarih içerisinde gerekli yönetmeliklerin ha
zırlanmasında bir komlikosyonla, bir tehlikeyle kar
şı karşıya ikalınmaması için hattizatında bir süre uza -
timi vardır arkadaşımızın ifade ettiği gibi; ama bun
dan da rûcu etmekte ben yarar görmüyorum. Şu ba
kımdan, çünkü bu Kanunun yürürlüğe girmesi esas 
itibariyle gelecek senenin dördüncü ayını bulacağı
na göre, bu arada nasıl olsa birçok ihaleler eski 
Kanunda eski sistemlere göre yapılacağına göre, bu 
arada fazla istical gösterip hataya düşmemekte ya
rar vardır, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde ile ilgili bir düzeltme istemi var mı efen

dim?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler, .T 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; Tasarıya bir üçüncü geçici madde 

eklenmesine ilişkin Sayın Azgur'un 'bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının Altıncı Bölümüne aşağıdaki geçici 

üçüncü maddesinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Fuat AZGUR 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce akdedilmiş olan kira sözleşme
leri sözleşme suresi (bitinceye kadar imza tarihinde 
yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi kalırlar. 

BAŞKAN — Sayın Azgur bir açıklamanız olacak 
mı efendim?..:.-; 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Efendim, geçici birinci mad

de ihalelerde taahhüdün ifasına kadar ilgili olduğu 
kanun ve usullerine göre ihalelerin sonuçlandırılaca
ğını kapsıyor. Eğer kira sözleşmesi de bir taahhü
dün ifası gibi mütalaa edilirse, eğer geçici birinci 
maddenin kapsamına giriyorsa kira sözleşmeleri, o 
halde benim önergemin görüşülmesine gerek kal
maz, Kira sözleşmesi taahhüdünün ifasından ziya

de kiracıya bahsedilen bir hak ise, o takdirde ge
çici birinci maddenin kapsamına girmiyor demek
tir. Yani mesele kira sözleşmesi bir taahhüt müdür, 
yoksa kiracıya verilen bir hak mıdır? L. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman önergenin le
hinde olmadan evvel bilahara söz vereceğim; ama 
Komisyondan soralım eğer böyle bir şey varsa, za
ten önergeyi işlemden kaldırma durumunda olaca
ğız. 

Sayın Komisyon... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, Sayın Arkadaşımı
zın temas ettiği gibi, bMnci madde kapsamı içeri
sinde görüyoruz. Ayrıca zaten müktesep hak vardır. 
onun için bir endişesi olmaması lazım. Bu önergeye 
de, zannediyorum ki bu ilaveye de geçici madde ola
rak lüzum yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, zabıtlara 

geçmiştir, önergemi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, öner

geniz işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın üyeler; 92 nci maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 92. — 22.2.1926 tarih ve 748 sayılı 

16.6.1927 tarih ve 1080 sayılı kanunlarla, 2.6.1934 ta
rih ve 2490 sayılı Kanun ve bu Kanunun tadil ve ek
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak (isteyen sayın üye?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, evvela Hü
kümet Tasarısında, diğer kanunların bu Kanuna uy
mayan hükümleri var. Bu Kanuna aykırı olan hü
kümleri yürürlükten kaldırılmış diye bir hüküm var. 
Bunu Komisyonumuz çıkarmış. Gerçekten de diğer 
kanunlarda da bu Kanunun bazı özel hükümlerine 
aykırı birtakım düzeltmeler mevcut olması bazen 
tatbikatta bazı karışıklıklar çıkarabilir. Bundan son
ra denilebilir ki, efendim en son kanun bu kanun
dur bu uygulanacaktır da, biri de der ki, özel kanun
lar vardır bu hususta, ben de özel kanunları uygula
rım, böylece karışıklıklar çıkabilir. Diğer taraftan 
Kanunun yayımında bundan sonraki 93 üncü madde 
de malî yılbaşına bırakmaktadır veya altı ay sonra-
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ya bırakmaktadır. Böyle olduğuna göre; bendenize J 
göre düzeltmenin şöyle olması icap edecektir. Bu Ka- I 
nunun yürürlüğe girmesiyle demek icap edecektir. I 
«22.2.1926 tarih ve 748 sayılı 16.6.1927 tarih ve 1080 
sayılı kanunlarla, 2.6.1934 tarih ve 2490 sayılı Kanun I 
ve bu Kanunun ek ve tadilleri ile diğer kanunların I 
bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kalkar.» I 
Yani, yürürlükten kalkma tarihi bu Kanunun yürür- I 
lüğe glirmesi tarihine ertelenmiş olması lazım gelir. I 
Ne zaman ki bu Kanun yürürlüğe girer, o zaman , I 
2490 sayılı Kanun yürürlükten kalkar diye düşünü- I 
rüm efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Gelendost 'buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Efendim, bütün dü

zenlemelerimizde kaldırılan kanunların yürürlük ta- I 
rih ve numaralan ile iktifa etmeyip isimlerini de ya
zıyorduk. Burada tarih ve numara ile iktifa edilmiş, I 
bir bilmece şeklinde konmuş. Bunun için isimlerinin 
yazılmasında yarar görmekteyim ve bir paralellik 
sağlanması gerektiği kanısındayım. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, her iki soruya da I 
birlikte cevap verir misiniz efendim?.. I 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, Sayın Azgur arka
daşımızın açıklamasını dinledik, ancak bu Komisyo
numuzda görüşülürken eğer kendilerinin düşündüğü 
şekilde 'bunu kabul etmiş olsaydık, yani burada ya
zıldığı gibi; bu takdirde Devlet Su İşleri için ve bele- I 
diyeler için, çünkü onlar da kapsama giriyordu, on
ları da Karayolları Kanununun kapsamına almış ola- I 
çaktık. Onun için biz o kısmı çıkarmak suretiyle şim- I 
diye kadar bu kanunlara göre işlerini yürütmüş olan I 
kuruluşları böylece serbest bırakmış olduk. İkinci so
ruyu anlayamadım Sayın Başkanım. I 

'BAŞKAN — Sayın Gelendost derler ki, kanun I 
yapma tekniğine uygun olarak bugüne kadar biz ka- I 
nunun tarih ve numarasıyla birlikte adınj da, Devlet 
İhale Kanunu, Noterlik Kanunu falan diye koyuyor- I 
•duk. Oysa 'burada bir tek numara var, nedir bu ka
nunun adı diyorlar. I 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Tamam efendim ilave ede
lim. I 

BAŞKAN — öyleyse lütfen söyleyiniz. 748 sa- I 
yılı.., 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bir usul 
arz edebilir miyim?.. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. | 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Üç defa numara alan Tür
kiye Cumhuriyeti Kanunlarında kanunu belirlemek 
tarih ve numarasıyla yeterlidir. Aksi halde bir mad
de içersinde çok uzun başlıklı maddeler yazımı gi
decektir. Tarih ve numara kanunu işaretlemeye ye
terlidir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, şu fikrinize aykırı 
fikirler de burada çok söylenildi ve Genel Kurulca 
da tasvip gördü ve Başkanlık Divanı yaptığı uygula
mada, tabiî Komisyon katılmıyorum derse mesele 
yok, biraz evvel nitekim, efendim genel kanunlar
dır, Medenî Kanunun da numarası yazılmasın den
di, Genel Kurul evet öyledir dedi geçtik, numara
sını bile koymadık; ama daha evvel kanun yapma 
tekniğine uygun olarak ille kanun adı da yazılsın de
nildiği 'için bugüne kadar da hep böyle uygulamalar 
yapıldı. Şimdi de bu uygulama içinde Komisyon da 
kahul buyuruyor, mesele yok. O zaman adlarını ko
yacağız. Hayır deseydi o zaman zaten mesele yoktu. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, şimdi biz 
bundan evvelki uygulamayı dikkate alarak kanun is
minin yazılmasına Komisyon adına ben o sebeple ifa
de ettim. Yalnız, şlimdi aldığım bu 748 sayılı Kanu
nun ismi dört satırdan ibaret. Yani burada kendile
rine hak veriyorum ve diğer kanun da öyle, bir de 
eski tabirlerle yazılmıştır. Onun için ben Komisyon 
olarak rücu ediyorum ve Genel Kuruldan özür dili
yorum. Bu tarih ve numara ile kalsın. 

BAŞKAN — Sadece tarih ve numara ile kalsın 
diyorsunuz. Oldu efendim, zaten yazılı bir şey yok, 
bir tercih meselesidir ve aynen oylarız o zaman. 

Sayın üyeler; başka düzeltme istemi var mı efen
dim? 

M. FEVZİ UYGUNER — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Uyguner sizinki soru mu idi 
efendim? Eğer düzeltme ise buyurunuz. 

M. FEVZİ UYGUNER — Efendim, düzeltme 
ile ilgili idi. Sayın Azgur bir fikir ileri sürmüş idi, 
ben onun tehlikesine işaret edecektim. O bakımdan, 
Sayın Komisyon eski metinde ısrar ettiğine göre vaz 
geçiyorum. 

BAŞKAN — Evet, zaten vaz geçildi. 
Şimdi Sayın Azgur'a Komisyonumuz gerekli ce

vabı verdiler, hakikaten son zamanlarda gelen kanun
larda bu ibarelere rastlanmaktadır. Diğer kanunların 
hu kanuna uymayan hükümleri tehlikeli bir hüküm-
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dür. Başkanlık Divanı da aynı görüştedir. Çünkü ba
zen farkına varmadan Türk Ceza Kanununda buna 
aykırı bir hüküm bulursunuz, cezayı ihtiva etmekte
dir, onu da kaldırmış olursunuz. Yani bunlar uygula
mada olabilir. Bu nedenle kanunları tadadî olarak 
göstermekte yarar vardır efendim. 

92 nci maddeyi 'bu biçimi ile oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon, 69, 72 ve 87 nci maddelere ge
liyoruz. 

IKTISADI İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 69 uncu 
madde için zaten önerge yoktu. Bir tartışma vardı 
ve Komisyon bu hususta düşüncesini oluşturmak için 
bu maddeyi geri almıştı. 

BAŞKAN — Efendim, orada hatırladığım kadarı 
ile Sayın Kurtoğlu, iflas değil de bir infisahtan bah
setmişlerdi. Değil mi efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — «Bu neden yer almamış?» diye sor

muşlardı, siz de bunu «Alıp, inceleyeceğiz» demiş
tiniz. 

IKTİSADÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; şimdi bu
nunla ilgili açıklamamız şöyle; hazırladığımız bir kı
sa metin var, oradan okuyorum : 

«Tüzelkişi olan müteahhit veya müşterinin fesih 
veya infisahı hallerinde Türk Ticaret Kanunu hü
kümlerine göre tasfiyeye gidilecektir. Tasfiye ile gö
revlendirilecek tasfiye memurları ise, aynı Kanun 
hükümlerine istinaden tüzelkişiliğin devamı zama
nında başlamış olup da henüz sonuçlandırılmamış iş
leri tamamlamakla görevlidirler.» 

Bu nedenle ihaleyi alan şkketin işi devam ettirme 
imkânı mevcuttur, tş, sözleşme ve şartname hüküm
lerine göre devam ettirilmezse uygulanacak müeyyi
deler de bizim bu Tasarıda mevcuttur. Bu demin 
bahsettiğimiz, biraz evvel bahsettiğimiz zannediyo
rum 62 nci madde miydi? 

BAŞKAN — 68 ve 69 uncu maddelerde mevcut 
oluyor. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Evet. 

Bu itibarla eğer sayın arkadaşımızı bu tatmin 
etmişse 62 ve 54'te vardır efendim, o zaman mesele 
yoktur. 

Bizim Komisyon olarak söyleyeceklerimiz bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Yani metninizi aynen getiriyorsu
nuz; mesele budur. 

IKTISADÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komfeyon, bu mad
de üzerinde konuşmalar bittikten sonra maddeyi ge
ri çekmişti ve Sayın Kurtoğlu'nun bir ibareyi ek
leyip eklemeyecekleri hususunu sorusu üzerine çek
mişti. Elimizde belirli bir önerge de yoktur. Madde
yi tekrar aynen getirmişlerdir. 

69 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

72 nci maddeye geliyoruz. 
IKTISADÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Onu takdim ettik efendim. 
Sayın Başkanım; bu uzun metin içerisinde aslında 
yapılan değişiklik Sayın Kuzuoğlu'na aittir. 

BAŞKAN — Bu, «Aynen kabul» dediğiniz mi 
efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, biz onu yedinci 
satırın sonunda, «Bu vakıflara ait olan» diye düzelttik. 
Aynı şekilde ikinci paragrafta altıncı satırda, yine 
«Bu vakıflara ait olan» şeklinde düzenledik ve bu 
değişiklik de zaten bundan ibaretti. Bu şekliyle katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; dün Sayın Kuzuoğlu'nun önergesi 

üzerinde görüşmeler tamamlanmış; fakat oylaması 
yapılmamış iken Komisyon maddeyi geri çekmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın Kuzuoğlu, önergenize zaten Komisyon da 
aynen iştirak ediyor. 

Sayın Hükümet de iştirak ediyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Evet. 
BAŞKAN — İştirak ediyorlar. 
Bu nedenle kesin olarak oylarınıza sunacağım 

efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bir kelime 

üzerinde duracağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Efendim; 67 nci sayfada hemen 

birinci satırda «Üretim gereksinmelerine» diye bir 
deyim var. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi onu bıraktık, 67 nci 
sayfayı bıraktık. 

Şu anda önerge üzerinde oylama yapacağız. Ba
kalım burada öyle bir gereksinme var mı? 
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FUAT AZGUR — Efendim, madde aynen alındı 1 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Evet, aynen alınmış; «Üretim gerek
sinmelerine» diyor. 

Şimdi buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; bunun Anaya

samızda öngörülen kelimelerden olup olmadığı üze
rinde durmayacağım. Malumu âliniz gereksinme bir 
iddiaya göre gereksinimdir, bir başka iddiaya göre bu 
«Gereksinme» dir. Yani uygulamada dahi henüz bir 
birlik sağlanmış değil. 

Burada bu kelimeye lüzum yoktur. «Üretime 
yarayan» demek bence kâfidir. Yani üretim ihtiyaç
larına, benim söylediğim «Gereksinmelerine» demeye 
gerek yok. «Üretime yarayan araç ve gereçleri sağlayan 
ortaklıklar...» şeklinde olmalıdır. Bu böyle bir şekilde 
mana ifade ediyor. 

Bu itibarla «Gereksinmelerine» deyiminin çıkarıl
masını bendeniz Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin 
takdirlerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim. 
Efendim, burada «Üretime yarayan» demek ye

terlidir diyorlar. Sayın Komisyon, «Gereksinmelerine» 
kelimesini çıkartıyor musunuz efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Fazlalık. 
BAŞKAN — Soralım efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; arkadaşlarım 
her zaman emin olabilirler. Makul olan, muteber olan 
ve Genel Kurulun benimsediği her şeyi biz kabul 
ederiz. Söylediğimiz gibi biz yeniliğe açığız. Burada 
da sadece kelimeden dolayı değil, lüzum görülmüyorsa, 
eğer bir fazlalıksa kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, zaten «Fazlalık» 
diyorlar. 

«Üretime yarayan araç ve gereçleri sağlayan» 
dediklerine göre; Sayın Bakan da katılıyorlar mı 
efendim? 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Kuzuoğlu'nun önergesini bu değişiklik biçimi 

ile kesin olarak oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Önergeyi madde olarak oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 72 nci madde olarak kabul 
edilmiştir efendim. 

87 nci madde üzerindeki görüşünüzü Komisyon 
olarak lütfediniz. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Efendim, şimdi bu konu daha önce hem komis
yonlarda tartışılmıştır, hem de bu hususta tecrübesi 
olan komisyonumuz; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonudur. (Bu arka
daşlarımızın da verdiği bir önerge vardır. Komisyo
numuz tekrar durumu gözden geçirmiştir ve verilen 
bu önergede; Sayın Tosyalı, Sayın Kuzuoğlu ve Sa
yın Aydar tarafından verilen önergede ilave edilen 
bir son cümle vardır; onunla zannediyoruz ki, bü
tün arkadaşlarımızı, önerge sahiplerini tatmin etmiş 
olacağız. 

O itibarla, Komisyon olarak bu önergenin dikka
te alınmasını talep ediyoruz; yani yeni bir düzenle
me olarak bu önergeyi gönderiyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu; o 
zaman önergeyi okutalım. 

Sayın üyeler; 87 nci madde olarak Komisyon Sa
yın Tosyalı ve arkadaşlarının önergesini madde met
ni olarak kabul etmiştir. Bu önergeyi okutuyorum 
efendim. 

«Madde 87. — Şartname ve sözleşmesinde tespit 
edilecek sürelerden önce tamamlanmasında idareler
ce yarar görülen yapım işlerinde esasları şartnamede 
tespit edilmek üzere müteahhitlere erken bitirme pri
mi verilebilir. Süre uzatımı verilen işlerde hiçbir su
rette bu tür prim verilemez.» 

Sayın Kuzuoğlu, Sayın Tosyalı önergenize zaten 
Komisyon katılmış durumdalar?.. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Evet efendim; te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öney?.. 

TÜLAY ÖNEY — Evet, katılmışlar Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Aydar?.. 
MEHMET AYDAR — Evet, katılmışlar; teşek

kür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyondan gelen mad

de metnini 87 nci madde olarak oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 87 nci mad
de kabul edilmiştir. 

93 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 93. — Bu Kanun yayınlandığı tarihten 

6 ay sonra yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. 
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ADNAN OREL — Sayın Başkan, bir hususu arz 
edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Orel. 
ADNAN OREL — Sayın Başkanım affınıza sı

ğınarak, maddeyle ilgili değil; fakat benim bir öner
gem vardı... 

BAŞKAN — Biliyorum Sayın Orel, önergeniz 
«Koşul» kelimelerinin «Şart» olmasına ilişkindi... 
Efendim bunlar bittikten sonra İçtüzüğün 80 inci 
maddesine göre zaten işlem yapılacağı hususu Ge
nel Kurulun ıttılaına arz edilmiştir efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var 
mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Narlıoğlu, Sayın Kırcalı, Sayın Erginay... 

Sayın Narlıoğlu, buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, Tasarıdaki madde üzerinde söz istemiştim... Ta
sarıdaki madde bence çok daha iyidir. Çünkü «6 ay 
sonra yürürlüğe girer» demek, inşaat mevsimi başla
dıktan sonra; yani alımlar hız kazanmaya başladık
tan sonra yürürlüğe girer demektir ki, burada bir 
kargaşalık meydana gelir. Onun için, «Malî yılbaşı» 
burada çok yerinde bir teklif idi. Onun için, tabiî 
soru soramıyorum... Bu Tasarının getirdiği madde 
daha iyidir; acaba öbürü bazı mahzurlar yaratmaz 
mı?.. 

BAŞKAN — Evet, teklifin getirdiği madde de
mek istediniz efendim?.. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Evet efendim; 
Teklifin getirdiği madde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Komisyon; Sayın Narlıoğlu «Hükümetin 

Teklifi daha yerindedir» diyorlar. Bu konudaki gö
rüşünüzü rica ediyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, geçici 2 nci 
maddede bu değiştirildi. Onun için Hükümet metnin
de olduğu gibi... 

BAŞKAN — Onu da Hükümet metni yapalım 
diyorsunuz. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan da bu defa, «Hayır, 
Hükümet metni olmasın» diyecekler herhalde?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini eğer 1984 malî 
yılı ile devreye sokacak olursak, bu arada yönetme
liklerin hazırlanması mümkün hale gelmiyor; 1985 
diye bir tarih koyacak olursak bu defa otomatikman 
birbuçuk sene gibi bir uzatmaya gidiyoruz. 

Biz, her halükârda, Kanunun yürürlüğe girip yö
netmeliklerin hazırlandığı tarihten itibaren yeni Ka
nun hükümlerine göre yeni ihaleleri yapmakta yarar 
görüyoruz. Belki bu 1984 senesinin altıncı ayında ya
hut sekizinci ayında olabilir. Hiç olmazsa sene so
nuna doğru olan ihaleleri yine yeni Kanun hüküm
lerine göre yapmakta yarar var. O bakımdan, lü
zumsuz yere bir dört ay daha şey yapmayalım. Aksi 
takdirde, 1985 gibi bir tarih koymak gerekecek, ki 
bu da uzatmış olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, «6 ay sonra yürürlüğe girme» 
hususunu kabul ediyorsunuz; metin kalsın diyorsu
nuz?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Evet; bu, bu şekilde kalsın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; benim söy

leyeceğimi Sayın Narlıoğlu söyledi; söz almaktan 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kırcalı?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Narlı-

oğlu'nun teklifini insan bir noktada kabul edebilir, 
malî yılda yeniden tahsisler ve tahsisat olduğu için; 
ama aslında bence bu Kanunun yürürlüğünün derhal 
olması lazım. Çünkü geçici 2 nci maddede kabul et
tiğimiz metne göre, Kanunun yürürlük tarihinden iti
baren altı ay da yönetmeliklerin çıkarılması için süre 
veriliyor. Demek ki, yönetmeliklerle şartnameler, esa
sında şartnameler hazırlanmadıkça Kanunun yürür
lüğe girmesi için; esas itibariyle bunu Bakanlığımız 
ve Hükümet kabul ediyorlar yani. 

Şimdi, biz burada altı ay sonraya yürürlük süre
si tanıyacağız, altı ay da bunları çıkarmak için süre 
tanıyacağız; bana göre bu tarihten itibaren, yani 
bundan bir ay sonra yürürlüğe girse, ondan itibaren 
iki yıl sonrayı ifade ediyor. 

Sayın Bakanlığımız, Sayın Hükümet ve Sayın 
Konsey şu Kanunun bir an evvel çıkarılmasını arzu 
etmekle, bunun bir an evvel yürürlüğe girmesini ar
zu ediyorlar. 

Şimdi, bu durum karşısında, bundan altı ay son
ra yürürlüğe girecek olan bir kanunun altı ay daha 
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gecikmesini Hükümet ve Komisyon muvafık bulu
yorlar mı?.. Yani Yönetmelik 2 nci maddeye göre, 
(Bir daha arz ediyorum) «Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren, bu Kanuna göre çıkarılacak şart
name esasları ve yönetmelikler altı ay içinde yürür
lüğe konur.» Teklif ise... 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, müsaa
de buyurun efendim... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Yani, çok 
gecikilmiş olmuyor mu Sayın Başkan? Ben, burada 
sakınca görüyorum. Bir an evvel Kanunun yürürlü
ğe girerek ona ait yönetmeliklerin altı ay içerisinde 
hazırlanarak kanuna işlerlik kazandırılmasını doğru 
bulmuyorlar mı, bunda mahzur yok mudur?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Bakan; Sayın Kırcalı, «En aşağı bir sene 

gecikecek» diyorlar. Bu konuda bir diyeceğiniz var 
mı?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Efendim, mümkün olduğu kadar çabuk halledilmesi
ne biz de taraftarız, Sayın Kırcalı'nın görüşüne işti
rak ediyorum. Ancak biraz evvel Sayın Gözübüyük' 
ün de ifade ettiği gibi, eğer yönetmeliklerin hazırlan
masında birtakım komplikasyonlar çıkarsa tehlike 
doğabilir. Biz bu Kanun Teklifini huzuru âlinize gön
derdiğimizde o kadar vakit kaybettik ki, normal ola
rak bunun malî yılbaşında devreye girebileceğini um
muştuk; fakat malî yıl da Mart ayından Ocak ayına 
alındı. Böylece Hükümet Teklifi ile Komisyon Tek
lifi arasında bir mübayenet varmış gibi gözüküyor; 
ama haddizatında mümkün olan çabuklukta yapaca
ğız efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim... Kanu

nun görüşmesi de iki seneye yakın bir süredir devam 
etmekte; üç değil efendim, iki. 

ŞADAN TUZCU — Üç senedir... 
BAŞKAN — Üç değil efendim; iki. 7 Eylül 1981' 

dir. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

bir şey sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Efendim, artık soru sormak müm

kün değil... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, şu 

bakımdan; demin üç maddenin Hükümet tarafından 
ve Komisyon tarafından veya Genel Kurul tarafın
dan müştereken ele alınmasında fayda olduğunu arz 
etmiştim. Eğer orada, geçici 2 nci maddede, diğer 
madde «Yürürlük» kelimesi, «Yayımlandığı» keli
mesiyle yer değiştirmiş olsaydı, bugün bu, hiç bu ka

dar, yani bir manada gecikmezdi. Eğer geçici 2 nci 
maddede tekrar, «Yürürlük» kelimesini, «Yayımlan
dığı» kelimesi olarak değiştirseydik, bu iş aynen Hü
kümetin arzu ettiği gibi, altı ay sonra yürürlüğe gi
rerdi. O teklif kabul edilseydi bu tartışmalara gerek 
kalmazdı; fakat edilmedi... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bitmiş konu 
üzerinde bir tartışma yapmamız mümkün değil; bir 
müzakere tekrarı da zaten içtüzüğümüze göre söz 
konusu olamayacağından mesele yoktur efendim. 

Bu madde üzerinde düzeltme isteminde bulunan 
sayın üye var mı efendim?.. Sayın Bilge... 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — «Yayınlandığı» diye yazılan 

ibarenin, «Yayımlandığı» şeklinde değiştirilmesi ge
rekir efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın üyeler; 93 üncü maddeyi, «Yayınlandığı» 

ibaresini, «Yayımlandığı» şeklinde değiştirmek sure
tiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

94 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 94. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru, düzeltme?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mış bulunmaktadır. Tasarının lehinde ve aleyhinde 
birer üyeye söz vereceğim efendim. Söz isteyen?.. Sa
yın Şadan Tuzcu. 

Sayın Tuzcu, lehinde mi aleyhinde mi?.. 
ŞADAN TUZCU — Lehinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen yok. 
Sayın Tuzcu, buyurun efendim. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Türkiye'yi bugünkü haliyle imar eden 1934 yılın

da çıkmış, 50 senelik bir kanunu bugün yüksek kat
kılarınızla ortadan kaldırmış oluyoruz ve memleketi
mize, milletimize hayırlı olacağını umduğumuz, bu
günden daha ileri medeniyet seviyesine bizi götürebil
mesi için, bizi imar edebilmesi için bu Yasayı hazırla
mış bulunuyoruz. 

Bu Yasanın, 2490 sayılı Yasanın tadil edilmesi, 
değiştirilmesi gerekliydi. Bunun münakaşasını yap-
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mak istemiyorum; ama hakikaten bir şey yapılması 
lazımdı; çünkü bu Yasa ile murat edilen şeylerin hiç
biri istenilen zamanda bitmiyordu, istenen bedelde 
bitmiyordu, gün geçmiyordu ki, bu Yasa ile ihaleye 
çıkarılmış işlerden suiistimaller basına yansımasın, 
kamuoyuna yansımasın ve hatta ve hatta Yüce Diva
na, bu Yasanın uygulamasından dolayı davalar açıl
dığını görmüş bulunmaktayız. 

Peki, bunları acaba düzeltebildik mi?.. Bu, düşü
nen her kafada bir istifham olarak bence belirebilir. 
Evet, bunları düzeltebildik mi?.. Şunu açıkça söyle
yeyim ki, meseleye çok iyiniyetle yaklaştık; yapım-
cısıyla bütün Komisyon üyeleriyle bütün Danışma 
Meclisi üyeleriyle meseleye bu hataları düzeltmek 
için en iyi niyetle yaklaştıkça yaklaştık; ama ben şu 
anda bir kelimeyle bunları tam manasıyla düzeltebile
ceğimizi söyleyemiyorum ve şu kürsüden şunu ifade 
etmek istiyorum ki, korkanm yine bundan evvel ol
duğu gibi, kamuoyuna yansıyan, basında yer alan 
bazı büyük suiistimallere açık kapılar bırakmışız ih
timali bende kuvvet kazanmakta, kesinlik kazanmak
tadır. 

Efendim, Yasa ile ne getirdik?.. İdarenin yetkile
rini artırdık, dolayısıyla sorumluluklarını artırdık 
Ben buna yetki artırması diyebiliyorum; ama aşırı 
sorumluluk artırması diyemiyorum; Sayın Bakanım 
beni bağışlasınlar. 

Teminat hükümlerine işlerlik getirilmiştir, doğru
dur. İhalelerden sonra verilecek teminatlarda bazı 
pürüzler vardı, bazı işlemeyen noktalar vardı, bun
ları ortadan kaldırmıştır. Bu hususta yenilik getirmiş
tir, vakıadır. 

ihaleden sonra % 15 tenzilatı gibi aklın, mantığın 
alamayacağı bir tatbikat vardı; çok şükür bu Yasayla 
da bu tatbikat kaldırılmıştır. Uygun bedeldi, verili
yordu bir yere, uygun bedel diye idare bunu uygulu
yordu, tatbik ediyordu; tatbik mevkiine koyunca bir 
de bakıyordunuz, kanunun açık bir maddesi, «% 15 
den daha çok ucuza ben yapacağım» diyordu ve ge
liyordu, işi uygun bedel dediği dairenin elinden alı
yordu, başkası yapıyordu. Yapıyordu, yapmıyordu, 
bu bahsi diğerdi. 

Bunun yanında Yasanın getirdiği en büyük yenilik, 
prim müessesesiydi; fakat bu prim müessesesi isimde 
kaldı; ama yüksek katkılarınızla ben bunun işlerliği 
olmayacağını kesinkes altını çizerek vurgulamak is
tiyorum. 
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Sayın üyeler; 
Eğer idarenin hatasından doğan süre uzatımından 

ve bu süre uzatımı almış müteahhide, işi yükümlenen 
insana prim vermeyecekseniz, bu prim müessesesi ça
lışmaz, bu Tasarıda yahutta bu Yasada göstermelik 
olarak kalır. Çünkü, işi yaptıran müessese, işi yaptı
ran kuruluş isterse işi bitirtir isterse bitirtmez. Projeyi 
zamanında vermez bitirtmez, yer teslim etmez bitirt
mez, tahsisli malı vermez bitirtmez, zamanında kabul 
etmez yine bitirtmez. O halde nasıl vicdan ölçülerin
de bu prim müessesesi işleyecektir?.. Bunu anlamak 
zordur. İşin sahibi var efendim, işin sahibi her türlü 
şekilde işin bitirilmemesine mani oluyor. O halde 
maalesef Tasarı ile getirilen bu yenilik de ortadan 
kaldırılmıştır ve murat edilenden çok çok uzağa gi
dilmiştir. 

Mesela, başında da söylemiştim, Tasarıda en bü
yük şikâyetler işin zamanında bitirilmesi, süresinde 
bitirilmesi ve keşif bedeli içerisinde bitirilmesi
dir, en hayatî nokta; ama ben bir daha di
yorum, daha evvelce de söyledim, eğer bu Tasarı bu 
şekilde kanunlaşırsa, bu işler yine zamanında bitme
yecek, zamanında bitmeyecek ve açık kapılar daima 
kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, Tasarının tam aleyhi
ne bir konuşma yapıyorsunuz, lütfen düzeltmenizi 
yapmak suretiyle lehe konuşmanızı tamamlayınız ve 
oyunuzun rengini belli ediniz. 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan haklısınız. Ben 
bu Yasanın çıkmasına taraftardım. Gönül isterdi ki, 
çok mükemmel bir yasa çıksın; ama ben herşeyden 
evvel bu hataları ile Yasanın çıkması için lehte oy 
kullanacağımı Önceden vurgulamak isterim; ama mü
saade ederseniz hataları ile beraber çıkmakta olan bu 
Yasanın hataları nelerdir, eğer ileride bir imkân var
sa belki düzelir ümidiyle buradan arz ediyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, hatalarını söyleyebilirsiniz,de 
konuşmanızı lehe sürdürün ama. 

ŞADAN TUZCU — Evet Sayın Başkan, hatalarını 
söyleyeyim Sayın Başkanım; 

Efendim, ihale dosyasında biz kesinlikle tatbikat 
projesi istedik, ben şahsen ve buna katılan sayını 
üyeler oldu; ama Sayın Komisyon, Sayın Bakanım 
nedense buna karşı çıktılar; fakat, 63 üncü maddeye 
bakıyorsunuz, benim dediğim, önergemde olan tatbikat 
projesi aynen var. 63 üncü maddede ihale dosyasının, 
tatbikat projeleri olmadan çıkarüamaz veyahutta 
ihaleye çıkarılamazlar kesiminde bu var. öyle 
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zannediyorum meselede aynı noktadayız; ama bazı 
seyyalen durum olsa diye ilk noktada bana karşı 
çıkılmıştır. İnşallah ben yanılırım, tatbikat projesi ol
madan da işler zamanında biter, keşif bedeli içerisin
de 'biter. 

Efendim, bu Yasadan murat edilenler, belki Ya
sanın genel kapsamı içinde olmuyor. Bu, Millî Gü
venlik Konseyimizde incelenecek ve ondan sonra 
da 19 yönetmelikten medet ummaktayız. Tespit edebil
diğime göre, 19 yönetmeliğin 11 tanesi Bakanlar Ku-
Kurulundan çıkacak, geri kalan 8 veya 9 yönetmelik de 
iki veya üç, dört. bakanlığın müştereken hazırlayacağı 
bir yönetmelik olacak. 

Efendim, insaf ölçülerinde değerlendirmenizi rica 
ediyorum ve yürürlük maddesinde de bu çok büyük 
münakaşa edildi. Ben, inşallah çıkar diyorum. İnşallah 
olur diyorum; ama hiç ümidim yok. Öyle yok ki, 
uygun bedel için 19.1.1979'dan beri Bayındırlık Ba
kanlığı bir yönetmelik çıkarmak yükümlülüğü vardı 
uygun bedel için, zaten ihalelerde hayatî noktalardan 
biri uygun bedelin tespiti; ama bugüne kadar 
19.1.1979'dan beri çıkarılmayan bu yönetmelik çıkarıl
mamıştır. Uygun bedelin tespiti yine maalesef yönet
meliğe bağlanmıştır. Zannediyorum veyahutta gön
lümden istiyorum ki benden sonra Sayın Bakanım bu 
hususta açıklamalarda bulunurken çalışmalar olduğu
nu ve benim endişemde yersiz olduğumu bu kürsüden 
açıklarsa hakikaten sevinirim. 

Her şeyi ile 50 senelik bir Yasayı kapattık. Temenni 
ederiz ki geçmişte olmuş hatalar gelecekte olmasın 
ve ben Sayın Başkanın da dediği gibi aleyhte olan 
sözlerim tatbikatta lehte tecelli etsin ve milletimize, 
ülkemize bu Yasa hayırlı uğurlu olsun. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın üyeler; 
iSon konuşmalar bitmiştir. İçtüzüğümüzün 80 inci 

maddesine göre daha evvel kabul buyurduğunuz bir 
önerge vardır, Sayın Örerindir. Metin içinde yer alan 
«koşul» kelimesi yerine «şart» kelimesinin konul
ması bir. 

Sayın Erginay'ın daha evvel söylediği hususu, 
bendeniz dün söylemiştim, zabıtlar incelendi, doğrudur. 
Kısım bölüm karışımı üzerine Sayın Erginay ikazda 
bulunmuşlardır ve o gün birleşimi yöneten Sayın 
Kitapçıgil'de bunun düzeltileceği hususunu söylemiş
lerdir; fakat oylama o biçimde geçtiği için bugün bu 
zaruret tekrar hâsıl olduğundan bu da Komisyona 
metin gönderildiğinde bölümler kısım, kısımlar bölüm 
olarak düzeltilecektir. 

j Ayrıca madde numaraları Yüce Genel Kurulun bir 
I maddeyi ilave etmesi suretiyle 20 küsuruncu madde-
I den itibaren değişmiş, atlayarak gitmiştir. Bu yüzden 
I madde içlerindeki diğer madde numaralarının da, 
I atıf yapılan madde numaralarının da ona göre değişikli-
I ğin yapılması gerekmektedir. Yine daha önceden gün-
I 1er sayı ile yazılmış idi, biz bir süre sonra bunları 
j yazı ile yazma haline getirmiştik. Bunun da tamamını 

yazılı hale getirebilmek için metin şu anda kesin 
oylama yapılmadan evvel komisyona gönderilecek ve 
kendisine kısa bir süre verilmek suretiyle bu düzeltme 

I yapıldıktan sonra oylarınıza sunulacaktır efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, usul 

I hakkında, söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Sayın 

I Orel tarafından verilen önerge okunmadı, müzakeresi 
yapılmadı. Bu konunun müzakeresinin yapılması lazım 

I ki Komisyona verilsin ve Komisyon da dikkate alsın 
I veya almasın. Diğer temenniler hakkında da bazı 

fikirlerimiz olacaktır. Mesela o bölümlerin kısım, kı
sımların bölüm olması, o da tartışmalıdır. Çünkü 
evvela kısımdır, ondan sonra bölümdür. Başbakanlığın 

I bir genelgesi var; ama bana göre genelde hata yapıl
mıştır. Evvela kısım başta gelir, ondan sonra kısım 
bölümlere ayrılır. Anayasada öyle. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, aynı şeyi yapıyoruz. 
Bakınız evvela kısımdan başlıyoruz, kısmın bölümlerini 

I yani Anayasadaki çerçeveye sadık kalıyoruz. Konu 
budur. Bunu Komisyon ve Hükümetten de soruyo-

I ruz, Başkanlık Divanının görüşlerine katılıyor mu
sunuz efendim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARİOĞLU — Efendim, bundan önceki uy
gulamayı herhalde siz o şekilde, ondan dolayı söy-

I lediniz, bu artık devam edeceğine göre katılacağız. 
BAŞKAN -— Sayın Hükümet?.. 

BAYİNDİRLİK BAKANI TAHSİN ÖNALP 
I Katılıyoruz. 
I BAŞKAN — Katılıyorsunuz, mesele yok efen

dim. Metin veriliyor ve kısa bir süre içinde biz baş-
I ka bir tasarıyı görüşürken Komisyon yarım saat için-
I de, 30 dakiıka içinde bize bu metni düzeltilmiş ola

rak getirecektir efendim. Zaten biz gerekli düzeltme
leri de yaptık; ama yine de düzenlensin. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan bir soru. 
BAŞKAN — Bitti efendim, bu konuda soru yok 

I efendim, bu husus bitti. 
j AKİF ERGİNAY — «Şart» kelimesinin «koşul» 
• haline gelip gelmediğini anlayamadık. 
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BAŞKAN — Efendim, bakınız 28.7.1983 tarihli 
136 ncı Birleşimde Sayın Orel'in bu önergesi okun
muş ve sonunda da işlem yapılacağı hususu zapta 
geçmiş. Bu nedenle bu işlemi yaptırıyorum. Bende
niz o Birleşimde yoktum; fakat bu zapta geçmiş 
efendim, o nedenle bu işlem yaptırılıyor efendim. 

«Koşul» kelimesi var ise, metinde onu çıkartıp 
«şart» kelimesini koyacaklar mesele budur efendim. 

2. — 19.2.1957 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlera
rası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilme
sine Dair Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/699) (S. Sayısı : 507) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Bütçe Plan Komisyo
nu Başkanlığının bir tezkeresi var okutuyorum. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, usulle ilgili. 
(BAŞKAN — Efendim, şu anda usulü ilgilendiren 

bir husus yok. 
TURGUT TAN — Var efendim. 
BAŞKAN — Okutalım da efendim tezkereyi son

ra. 
Danışma Meclisli Başkanlığına 

Danışma Meclisinin Gündeminin 5 inci sırasın
da bulunan 19.2.1957 tarihli ve 5016 sayılı Milletler
arası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasının sermaye artırımına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun Değişik İkinci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının, Türkiye'nin kota artırımını en geç 30 Kasım 
1983 tarihine kadar bildirmek zorunda olduğundan 
sözü geçen Tasarının gündemin ilk sırasına alınarak 
görüşülmesinii saygılarımla arz ederim. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun efendim şim
di usul bu mudur, bununla ilgili midir?.. 

TURGUT TAN — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT TAN — Demin açıklamanızda be

lirttiğiniz gibi, ilgili Komisyon Devlet ihale Kanun 
Tasarısı üzerinde son görüşmelerini yapıp, oylama
dan önce verilen bu arada şimdi okuduğunuz talep 
üzerine yeni Tasarının görüşüleceğini belirttiniz. Sa-

/. — 507 S. sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 
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nıyorum bir hata olsa gerekir. Buna benzer bir hata 
bundan evvel de, yapılmıştı, bir kanunun iki mad
desi görüşülürken araya yeni bir tasarı sokulmuş
tu; bunun usule uygun olmadığı kanısındayım. Nihai 
oylaması bittikten sonra yeni bir tasarıya geçilmesi
nin doğru olduğu görüşündeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tan, bendeniz bu görüşü 
nüze katılamıyorum, üzülerek katılamıyorum. Çün
kü bir Kanun tasarısı görüşülürken uygulamada çok
ça yapılan bir işlemdir; çok ivedi durumu olan bir 
başka kanun tasarısı genel kurulca gündeme de alı
nır; yalnız gündeme alınmakla kalınmaz Gelen Kâ
ğıtlardan, ivedi olarak da görüşmeye hazırlanır ve 
görüştürülür efendim. O kanun kaçıncı maddede 
olursa olsun kalır, o biter ondan sonra. Nitekiim, 
Yüce Genel Kurulda da bu birkaç kez yapılmıştır. 
İçtüzüğümüzde buna aykırı bir hüküm de mevcut de
ğildir, müsaittir efendim. Çünkü İçtüzüğümüze gö
re, bir kanun «kesintisiz görüşülür» hükmü yer alsa 
idi haklı idiniz. Anayasa görüşmelerinde dahi hatır
lanacağı veçhile bir başka kanun tasarısını Yüce Ge
nel Kurulunuz görüştü ve karara bağladı efendim. 

Sayın üyeler; 
Bütçe - Plan Komisyonunun getirmiş olduğu tez

kereyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin ilk sırasına bu durumda 19.2.1947 Ta
rihli ve 5016 sayılı Milletlerarası Para Fonu ile Mil
letlerarası îmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak 
İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı gelmiş bulunmaktadır... 

HAMZA EROĞLU — Efendim, yarın görüşüle
cek, değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, bir maddelik kanun ta
sarısıdır. Karar aldık, bugün görüşüyoruz. Bu Ka
nun Tasarısını gündemin birinci maddesine koy
duk. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Metin yanımız
da yok; dağıtacaklar mı? 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Birleşime ara ve
relim Sayın 'Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, ara verme İçtüzükte yok. 
Ancak, Danışma Meclisinin bir teamülü haline gel
di; bu nedenle yapılıyor. Müsaade buyurun... Eğer 
İktisadî İşler Komisyonu Tasarı üzerindeki yazım 
düzeltmelerini yapmışsa, bu Kanun Tasarısını görüş
meye başlamadan evvel onu oylarız, ondan sonra da 
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ara verir buna başlarız gerekiyorsa. Hazır mı efen
dim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, Birleşime ara ve
rilmesinde fayda olacak. Kusura bakmayın. 

BAŞKAN — Sizin için ara vermiştik zaten. Ya
ni şu anda başka bir Kanun Tasarısını görüşürken 
Komisyonunuz gidip bu hazırlığı yapabilsin diye 
başka bir Kanun Tasarısına geçtik zaten. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, sizi dinlerken biz de 
tabiatıyla bunun üzerinde yapmaya çalıştık; ama 
aceleye geldi. Lütfedin de şu ara süresince bir defa 
daha bakalım; bir yanlışlık olmasın. 

BAŞKAN 
ara verilmiştir. 

Peki efendim. Birleşime 20 dakika 

Kapanma Saati : 16.30 

» - • • < • » » — • • « • -

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — 138 .inci Birleşimin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

/. — Devlet İhale Kanunu Tasarısı ve Bayındır
lık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
ve İktisadî İsler Komisyonları raporları. (1125) (S. 
Sayısı : 483) (Devam) 

BAŞKAN — Devlet İhale Kanun Tasarısı üze
rindeki 80 inci maddeye göre gönderdiğimiz değişik
liklerin yapıldığına ilişkin Tasarı Komisyondan Baş
kanlığımıza gelmiş bulunmaktadır. Ancak her mad
denin tek tek okutulması keyfiyeti uzun bir süre ala
cağından, okutulmadan oylanması hususunu oyları
nıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun artık ko
nuşma hakkı yok. 

IKTİSADÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, bir usul hakkında 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Sözcüsünün 
usul hakkında konuşması da yok. 

IKTISADÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, bir usul
süzlük yapılmıştır, onu hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Ar
tık bitmiştir bu konu. 

Sayın üyeler; 
1 inci maddeden başlamak üzere mevcut değişik

liklerin yapıldığına ilişkin ve bu değişikliklerle bir
likte Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü 
kabul edilmiştir. 

Devlete ve millete hayırlı ve uğurlu olsun. (Al
kışlar) 

Sayın Bakan, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
Buyurun efendim, buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan, çok kıymetli Divan Başkanlığı, Da
nışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Ülkemizin temel kanunlarından birisini bugün de
ğiştirmiş bulunuyorsunuz. Hepinize şahsım ve Hükü
metimiz adına en derin saygılarımı arz ederim. 

Burada yapılan görüşmelerin ışığı altında yönet
meliklerin hazırlanmasında bunlardan fazlasıyla isti
fade edeceğimizi ve değerli tenkitlerinizi kaale ala
cağımızı ve bu Kanunun ülkemize hayırlı, uğurlu ol
masını, kalkınan memleketimizde bu yeni Kanun 
hükümleri muvacehesinde daha büyük hamleler yap
mamıza imkân vereceğini umarak hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — 19.2.1957 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerara

sı Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilme
sine Dair Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/699) (S. Sayısı : 507) (De
vam) ?', 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biraz evvel kabul buyurduğunuz, 19.2.1957 Ta

rihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katıl
mak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanu
nun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere de
vam ediyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümet Temsilcilerinin yetki belgeleri tamam. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Komisyonun bu konuda bir açıklaması olacak 
mı efendim?.. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ TATM-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; 

Müsaade ederseniz çok kısa bir maruzatım ola- ' 
cak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. ' 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Huzurunuza getirilen Hükümet Tasarısı, bir mad
deden ibaret olup 30 Kasım'da IMF'ye Hükümetin 
mutabakatının bildirilmesiyle ilgili olduğu için biraz 
evvel değerli oylarınızla kabul buyurduğunuz bir 
Tasarıdır. 

Adı geçen Tasarıda Hükümetimizin IMF'e olan 
taahhütlerinin artırılması şeklindedir ve günün dün
ya ekonomisinin, dünya konjonktürünün bir gereği 
olarak ekonomik bunalımlarda bu gibi katılımlar 
süregelen bir periyodik olaydır. Nitekim, daha ön
ce aynı şekilde 1978 yılında bir kanun çıkarılmış 
ve ikincisi 1980 yılında yine Yüce Meclisler tarafın
dan kabul edilmiş bulunmaktadır. 

/. — 507 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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6\ milyar SDR olan IMF'in bütçesinin günün 
ekonomik koşullarında yetmemesi nedeniyle % 47,5 
artırılarak 90 küsur SDR'ye çıkarılması üye ülke
ler tarafından kararlaştırılmış ve bu kararlaştırma 
sonucunda da hükümetimizin IMF'e olan 300 milyon 
'SDR tutarındaki miktarın 429.1 SDR'ye çıkarılması, 
yine bu taahhütle (ki, Yüce Heyetiniz tarafından 
kabul edilirse) taahhüt edilmiş olacaktır. 300 milyon
dan 429.1; yani 129.1 milyonluk olan kısmın % 25'i, 
35.5 milyon SDR'si IMF'in göstereceği bir para bi
rimi üzerinden ödenecek, buna karşılık geri kalan 
•% 75'i ki, toplam olarak 96 milyon 825 SDR'nin 
karşılığı olarak da Türk Lirası olarak ödeme yapı
lacaktır. Bir SDR'nin karşılığı olarak dolar birimi 
ele alınmakta ve bu günün ekonomik koşullarına 
göre değişiklik arz etmektedir. Bugünkü 1 SDR'nin 
dolar karşısındaki eşitliği 1,06 dolar karşılığına gel
mektedir. Tamamen periyodik olarak yapılan bir ka
nun tasarısıdır. Hükümetimiz bu artırımı günün eko
nomik koşullarına göre, Yüce Heyetiniz tarafın
dan kabul edildiği takdirde taahhüt etmiş olacak ve 
biraz evvel de arz ettiğim gibi, % 25'i IMF'in gös
tereceği para birimi, % 75'i de Türk Lirası olarak 
ödenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye

ler?.. Sayın Eroğlu... Sayın Erginay. 
ARİF ERGİNAY — Bir düzeltme bakımından 

soracağım. 

BAŞKAN — Daha sonra efendim. Daha tümü 
üzerindeyiz. 

Kayıt işlemi bitmiştir. 
'Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın 'Başkanım, saygı
değer üye arkadaşlarım; 

Konunun muhtevası üzerinde değil, daha çok 
usulle ilgili yönünü ele alacağım. 

'Bu Kanun Teklifinin Hükümetin getirdiği şekil
de kabul edilmesinin uygun olacağı kanısındayım. 
Hükümet gerekçesinde de açıklandığı üzere, kota 
artırımıyla ülkemizin IMF kaynaklarından daha faz
la yararlanması söz konusu olacağından bu Tasarı
nın kabulünde ülkemiz açısından fayda vardır. 

Ancak benim üzerinde duracağım konu şu : 
Bu Kanun Teklifi Bütçe-Plan Komisyonunda 

görüşülüyor, inceleniyor ve bir raporla Umumî He-
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yetimize geliyor. Şimdi, söz konusu olan Kanun Tek
lifi şöyle: Milletlerarası Para Fonu ile İmar ve Kal
kınma 'Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. Milletlera
rası ilişkileri ilgilendirmektedir. İki milletlerarası ku
ruluşa katılma payının artırılmasıyla ilgilidir. Müş
terek milletlerarası bir konferansta alınan bir kara
rın uygulanması söz konusudur. Bu kararın uygu
lanması için Hükümete bir yetkinin verilmesi söz 
konusudur. 

Konu, bir bakımdan milletlerarası antlaşmayı 
ilgilendirdiğinden milletlerarası bir antlaşmanın, mil
letlerarası bir vecibenin yerine getirilmesi söz konu
su olduğundan Dışişleri Komisyonunda bu vazife 
bizim İçtüzüğümüze göre Dışişleri, İçişleri ve Millî 
Savunma Komisyonlarından oluşan komisyonlar da 
görüştüğünden o Komisyonda görüşülüp, o Komis
yonun raporuyla birlikte buraya getirilmesi gerekir 
idi. 

İşte benim, üzerinde durmak istediğim, dikkatle
rinize arz etmek istediğim konu budur. Bir de ör
nek vereyim. Birleşmiş Milletler şartına bağlı Mil
letlerarası Adalet Divanı statüsünün 34 üncü mad
desinin ikinci bendinin «'İhtiyarî» diye bahsetmiş 
olduğu Milletlerarası Adalet Divanının yetkisi ile 
ilgili kanun teklifleri her defasında bu yetki yeni
lendiği zaman yasama organlarından geçirilmekte
dir. Tek taraflı bir irade beyanı olarak geçmektedir; 
ancak bu tek taraflı irade beyanları daha önce mev
cut bir kollektif irade beyanına katılma şeklini haiz 
olduğundan, bir tür antlaşmanın temel unsurunu teş
kil etmektedir. Bizde de bu tür yetkiler hep Dışişleri 
Komisyonlarından geçe gelmiştir. 

Aynı şekilde, bu Kanun Tasarısının da söylemiş 
olduğum gerekçelerden ötürü Dışişleri Komisyonun
da görüşülmesi gerekir idi. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim? 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TÖKGÖZ — Olacak Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Görüşmekte bulunduğumuz bu Tasarı bir ant

laşma ile ilgili değildir. Bir vecibenin yerine getiril
mesidir. Antlaşma daha önce yapılmıştır; bir taah
hüt altına girilmektedir, bu taahhüt de mali açıdan 
kotanın arttırılmasıyla ilgilidir. Bir yetki meselesidir. 
Biraz önce arz ettiğim gibi, çıkan iki kanun da aynı 
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şekilde Bütçe-Plan Komisyonunda görüşülmüş ve bir 
başka komisyonun görüşü istenmesi prensip olarak 
benimsenmemiştir ve biz de aynı yoldan giderek Ko
misyonumuzun direkt ilgi sahasına girdiği için ta
rafımızdan görüşülüp huzurunuza getirilmiştir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. Tasarının mad
delerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Ka
nunun, 7.11.1980 Tarihli ve 2335 Sayılı Kanunla De
ğişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5016 Sayılı Kanunun değişik 2 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Milletlerarası Para Fonu ve Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması 
gereken ödemeler gelecek yıllar bütçelerine konula
cak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak 
yerine getirilebilir. IBu avansların toplamı, Milletlera
rası Para Fonu için 429 100 000 özel çekme hakkı 
karşılığını ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası için 1 Temmuz 1944 tarihinde geçerli ağırlık ve 
saflıktaki 315 800 000 ABD doları karşılığını geçe
mez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Erginay ve Sayın Eroğlu. Başka sayın 
üyemiz?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, 429 milyon 
100 binin ne olduğu 'belli değil, karşılığı yok. SDR 
midir, Dolar mıdır? Bir. 

İkincisi; bir de başlıkta olmakla birlikte maddede 
5016 sayılı Kanunun başında da bir tarif olması ge
rekir. Çünkü, okuyan evvela maddeyi okur. Kanun 
maddesinin başında var, ne olduğunu tarif ediyor; 
ama zannediyorum onun madde 1 'e konmasında fayda 
var. «19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı» demek lazım. 
Yalnız, bahsettiğim gibi, madde 2Meki o 429 milyonun 
karşılığındaki Dolar mıdır, SDR midir? Bana göre, 
SDR olacak; onun düzeltilmesi yahutta Komisyon
dan bir cevap vermesini rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. ı 
Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, soru mahiyetin

dedir müsaade buyurur musunuz? 
BAŞKAN — Zaten Sayın Erginay'ınki de soru 

oldu, konuşma olmadı. Artık sorulara geçelim o 
zaman. 

Başka soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Eroğlu. 
1 HAMZA EROĞLU — Madde 2. «Milletlerarası 
Para Fonu ve 'Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar büt
çelerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üze
re, avans olarak yerine getirilebilir.» Benim sormak 
istediğim, bu kota artırımının bütçelerimize yükleye
ceği yükümlülük ve bizim bunu ne ölçüde karşılayabi
leceğimiz? Mevcut olan döviz rezervlerinin ve bütçe 
iç imkânlarımız dolayısıyla bu yükümlülüğü ne ölçüde 
karşılayabileceğimizi lütfen açıklarlarsa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Sayın 
Erginay'ın sormuş olduğu sualde «SDR» olacaktır onu 
arz ediyorum. Sayın Hamza Eroğlu Hocamızın sormuş 
olduğu suale de teknik bir konu olduğu için ve 
Hazineyi ilgilendirdiği için Hükümet cevap verecektir 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYDE

MİR KOÇ — Sayın Baş'kanım, Sayın Komisyon 
Başkanı tarafından da arz edilmiş bulunduğu üzere, 
toplam miktarın sadece % 25'i dövizle ödenecektir 
ve bu miktar 35 milyon dolar tutmaktadır. Küçüm
sediğini için söylemiyorum; kesinlikle küçük bir rakam 
değildir; ancak Türkiye'nin bugünkü ekonomik gücü, 
bu çağrı yapıldığında bu miktarı defaten dahi ödemek 
imkânına sahiptir; bunu arz ederim. 

Bakiye kalan kısmı rrürk Lirası olarak ödenecek 
kısımdır. Birtakım teknikalitelerle para fiilen Merkez 
Bankasına yatırılması yerine, karşılığında senetler ve
rilmesi suretiyle de yükü en asgaride tutma imkânları 
geçmiş tecrübelerin ışığında mevcuttur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, 429 milyonun yanında birşey yazacak mıyız 

Sayın Tokgöz? 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Efendim, aslında «Özel 
çekme hakkı» olarak yazıyor; fa'kat Sayın Erginay 
öyle arzu ettikleri için parantez içinde (SDR) yazıl
masında da bir mahzur yok. Yani, «Özel çekme hakkı» 
dedikten sonra parantez içinde (SDR) diyeceğiz 
efendim. 

Ayrıca, Sayın Erginay'ın önerdikleri, başa bir tarih 
konulması hususuna da katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gerekli düzeltmeler yapıl
mıştır, başka düzeltmeler var mı?.. 

Sayın Bilge, buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Efendim, madde şöyle başla
makta «^Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına» denmektedir. Demek 
ki, Milletlerarası Para Fonuna ve Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasına ait olduğu anlaşılmak
tadır. Oraya ödemeler yapılacaktır. «Ve» keli
mesi ayrı ayrı olmuştur; ama Para Fonundan 
^onra Kalkınma Bankasına kadar olan kısım 
biraz uzak olduğu için bunun ikisine ait olduğu ko
layca anlaşılamamaktadır. Bu itibarla, «ve» yerine 
«İle» kelimesinin konmasının daha uygun olacağı 
kanısındayım. Zaten Kanunun başlığında da öyle söy
lenmiştir. «5016 Sayılı Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası imar ve 'Kalkınma Bankasına katılmak 
için., denilmektedir. Yani, başlığında da «ile» vardır. 
Bu itibarla, burada da «Ve» yerine «ile» kelimesinin 
konması uygun olacaktır sanırım. 

ikincisi de; üçüncü satırda «..bankasına yapılması 
gereken ödemeler..» den sonra bir virgül konarak 
«..gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden 
mahsup edilmek üzere, avans olarak yerine getirilebi
lir. Yani, ödemeler avans olarak yerine getirilebilir. 
**u itibarla, «Ödemeler» kelimesinden sonra bir virgül1 

konulmasının yararlı olacağını arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan; redaksi
yonla ilgili bir husustur, takdir Yüce Heyetindir, ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; katılıyor musunuz? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYDE

MİR KOÇ — Katılıyoruz. 
, BAŞKAN — «Ve»yi kaldırıp «ile» yapıyoruz; 

«ödemeler»den sonra virgül koyuyoruz; yukarıda ta
rih koyduk, altına parantez içinde «SDR» yazdık; 
maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

3. —Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi 
ve Anayasa; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(2/119) (S. Sayısı : 525) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin kanun ta
sarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işler bö
lümünün ikinci maddesinde yer alan, Jandarma Genel 
Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgene
ral Sedat Celasun'un Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliği Kanun Teklifi ve Anayasa; Bütçe - Plan ko
misyonları raporları üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyon, Hükümet ve Millî Güvenlik Konseyi 
Üyesi Sayın Celasun'un temsilcisi lütfen yerlerini al
sınlar... 
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Komisyon ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Sa
yın Celasun'un temsilcisi hazır. 

Hükümet temsilcisi?.. Yok. 
Yalnız, Kanun Teklifi olduğundan, Konsey tem

silcisi olduğuna göre ayrıca Hükümet temsilcisini 
zannederim aramayacağız. 

AKtF ERG1NAY — İçtüzük öyle gösteriyor efen
dim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz İçtüzüğe bakalım 
efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — İçtüzüğün 60 
inci maddesi Sayın Başkan, Hükümet temsilcisine ge
rek yok. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, ince
leyelim de doğrusunu yapalım. 60 ınçı madde, görev
lendirilecek bir kişinin bulunmasının mecburiyet olduğu 
halidir; ama genelde bir başka kanun teklifi görüşü
lürken Hükümet temsilcisi olmadı mı?.. Örneğin, 
Atatürk Kültür Merkezi Kanunu görüşülürken Hü
kümet temsilcisi yok muydu?.. O da Millî Güvenlik 
Konseyi Üyelerinin Teklifiydi. Yani, teklifte ille de 
Hükümet temsilcisi olmaz diye bir şey yok, bizatihi 
bulunması lazım. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; müsaade buyu
rur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Hükümetin de bulunmasının 
lazım geldiği 60 inci maddenin birinci fıkrasının ikin
ci cümlesinden anlaşılmaktadır ve orada «Bu kimse
ler görüşmenin başında hazır değillerse» denmekte
dir. Hükümet temsilcisi gelmişse bir, Millî Güvenlik 
Konseyi temsilcisi gelmişse iki. Eğer ayrı ayrı olmuş 
olsaydı; yani tekliflerde Hükümetin bulunmasına lü
zum olmasaydı, «Bu kimseler» denmezdi. İçtüzük 
«Bu kimseler» dediğine göre, hem Hükümet temsilci
sinin, hem de Millî Güvenlik Konseyi temsilcisinin 
bulunması gerekeceği kanısındayım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz bu ko
nuyu çözmek için Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

— 178 — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 138 inci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Sayın üyeler, Danışma Meclisine yasa hazırlama
sı yolunda ya Hükümetten bir tasarı gelmektedir, ya 
üyelerimizin 10'unun imzasıyla bir teklif verilmekte
dir veya Millî Güvenlik Konseyi üyelerinden birinin 
imzası ile bir teklif gelebilmektedir. Üyelerimizin ve 
Millî Güvenlik Konseyinin getirmiş oldukları teklif
lerin, kanun hazırlanması yönünden bir ayrıcalığı 
yoktur. 

Bu nedenle, kanun teklifleri nasıl Millet Meclisin
de ve Danışma Meclisinde görüşülürken usul ne ise, 
Millî Güvenlik Konseyi üyelerinin göndermiş olduk
ları kanun tekliflerinde de takip edilecek usul aynı
dır. 

Bu nedenle, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, 
görüşülmekte olan bir kanun teklifinde, özellikle Hü
kümet adına görüş bildirmek üzere; Başbakan, ba
kan veya görevlendirecekleri birinci derecede bir Dev
let memurunun olması söz konusudur. Eğer, teklif 
Millî Güvenlik Konseyi üyelerinden biri tarafından 
verilmiş ise, bunların yanında Millî Güvenlik Konse
yi üyesinin, daha doğrusu Genel Sekreterliğinin gö
revlendireceği bir kişinin de bulunması mutlaka ge
reklidir. 60 inci madde de «bu kimseler» demek su
retiyle (Ki, biraz evvel Saym Bilge de bu konuya de
ğinmişlerdi) görüşmenin başında hazır bulunmuyor
larsa, görüşme bir defaya mahsus olmak üzere, bir 
sotıraki Birleşime bırakılacaktır. 

Bu nedenle, şu anda Hükümeti temsilen kimse 
bulunmadığından, daha evvel de zaten bu uygulama
lar yapıldığı için, Kanun Teklifinin görüşmesini ya
rınki Birleşime bırakıyorum efendim. 

Hükümete de gerekli haber yeniden verilecektir. 
4., — Kamu Konutları Kanun Tasarısı ve Bayın

dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıt

ma; Mîllî Eğitim; Adalet; Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Sağlık ve Sosyal İşler; Tarım ve Or
man, Köy İşleri ve Kooperatifler; İktisadî İşler; Ma
lî İşler komisyonları raporları. (1/142) (S. Sayısı : 
161'el inci Ek) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; kanun, tasarı ve tek
lifleriyle komisyonlardan gelen işler bölümünün üçün
cü sırasında yer alan Kamu Konutları Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma; Millî Eğitim; Adalet; Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri; Sağlık ve Sosyal İşler; Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler; İktisadî 
İşler; Malî İşler komisyonları raporları üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon burada mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Oysa, bugün Devlet ihale Kanun Tasarısının bi

teceği düşünülerek, gerek Sayın Celasun'un Kanun 
Teklifi için, gerek Kamu Konutları Kanun Tasarısı 
için ilgili mercilere haber verilmiş bulunmaktadır. 
Ancak, son günlerde Yüce Genel Kurulun da dikka
tinden kaçmadığı üzere, bir gecikme zaman zaman 
vaki olmaktadır; tabiî Başkanlık Divanınca bunun 
nedeni bilinmemektedir. 

Sayın üyeler, bu konuda Hükümet temsilcileri ve 
Komisyon da olmadığı cihetle ve biraz evvel arz et
tiğim gerekçe ile bir defaya mahsus olmak üzere, 
Kamu Konutları Kanun Tasarısını bir sonraki Bir
leşime bırakıyorum efendim. 

Bu arada, Dernekler Kanunu gibi, çok uzun bir 
Kanun Tasarısı üzerinde bugün görüşme söz konu
su olmadığından, haber de verilememiştir, gündem
deki diğer Tasarılara geçemiyoruz. 

Bu nedenle, 3 Ağustos 1983 Çarşamba günü saat 
14.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.40 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

138 inci BİRLEŞİM 

2 Ağustos 1983 Salı 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Devlet İhale Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî İşler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(2) Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CBLASUN'un, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi 
ve Anayasa; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(2/119) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

ı(3) Kamu Konutları Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıt
ma; Millî Eğitim; Adalet; ıMillî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Sağlık ve Sosyal İşler; Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler; İktisadî İşler; Malî İş
ler komisy omları raporları. (1/142) (S. Sayısı : 161'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.7.1983) , 

(4) Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adaılet; Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı. (1/696) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(5) 19.2.1957 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/699) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma ta
rihi : 27.7.1983) 

(6) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko 
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi 
1.2.1983) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakır 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(10) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma. İçişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/554) (S Sayısı 143) (Dağıtma ta 
rihi : 25.2.1983) 

(M) özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(12) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

<13) 3 Haziran 1938 Tarihîi ve 2423 Sayılı Ma-
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
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Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra- ı 
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad I 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı I 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez- I 
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma I 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(17) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun I 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy tşleri ve I 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı I 
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(18) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım 'Ba
kanlığı Ziraat tşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü- I 
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı I 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril- I 
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin I 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - I 
Plan ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da I 
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(19) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si- I 
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve I 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(20) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, I 
Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(21) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde 'Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî tşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(22) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(23) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş 
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(24) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(25) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(26) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî işler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal tşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(27) Ipekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ko-
misyoniları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(28) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma târihi : 17.5.1983) 

(29) İ 7.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, içişler»" ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 



(31) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî tşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(32) Danışma ıMeclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur 
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

ı(33) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(34) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Saydı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi • 25.5.1983) 

(35) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(36) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(37) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu öğrencilere ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 

v Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(38) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOGLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 
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I (39) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(40) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(41) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(42) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî tşler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, tımar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(43) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal tşler, Adalet, Malî işler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(44) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(45) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(46) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî tşler, iktisadî tşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(47) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(48) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 



(49) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

• Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X (50) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(51) Danışma Meclisi Üyesi Recep MERlÇ ve 
39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi 
Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman 
Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları 
Raporları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1983) 

(52) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(53) 23.4.1981 Tarihli ve 2453 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (54) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (55) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(56) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Eıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
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ı Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi: 21.7.1983) 

I (57) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımlarını 
I Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta-
I rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis

yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

I (58) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım IĞ-
I NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş-
I bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
I Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa

yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 
I X (59) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
I Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An-
I laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy-
I gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa-
I vuruna, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 

(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 
(60) Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 

I ve 49 Arkadaşının, Kanser ilaçları ile tnsülinin ithal 
I ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 
I Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos-
I yal İşler Komisyonu Raporu. (2/91) (S. Sayısı : 504) 

(Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 
(61) Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 

I ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
I Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
I Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî işler 
I Komisyonu Raporu. (2/16) (S. Sayısı ; 78'e 1 inci Ek) 
I (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 
[ (62) 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf-
I 1ar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme-
j sine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
I Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 

(1/581) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 
I (63) 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
I Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
I Ek Maddeî Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
I Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 

(1/701) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 
I (64) 4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
I Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
I leştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö-
I ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
I Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
I Plan; Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları 

(1/678) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 
(65) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-

I riyet'i Ömumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
I Dair Kanun Tasarısı Ve Millî Savunma, içişleri ve 
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Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) I 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(66) 4 Ocak 1961 (Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(67) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(68) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(69) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(70) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (71) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(72) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(73) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(74) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(75). Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/112) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(76) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (2/114) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(77) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(78) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/107) 
(S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(X) Açık Oylama 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 507 

19 . 2 . 1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hü
kümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2 nci Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 

Komisyonu Raporu. (1 /699) 

TC 
Başbakanlık 17 Mayıs 1983 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1508/04302 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazııteıan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar. Kurulunca 2.5.1983 tarihinde kararlaştı
rılan «19.2.1947 Tarihti ve 5016 Sayıh Milletlerarası Paira Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesline Dair Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Bilgilerini, tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz edenimi. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) 8 ÎNOİ KOTA ARITIRIMI GEREKÇESİ 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Anasözleşmesi hükümleri uyarınca IMF Guvernörler Kurulu Fon kotala
rını beş yıldan fazla olmayan aralarla genel bir gözden geçirime tabi tutmaktadır. 

Ancak, 8 inci Kota Arttırımı 1981 yılı başından beri her toplantının gündem maddesi olmuş, ABD'nin 
IMF'nin kaynaklarının arttırılması gereğine inanmaması nedeniyle çalışmalar hep teknik düzeyde sürdürül
müştür. 

1982 yazında Meksika, Brezilya ve Arjantin'de görülen ekonomik krizler, bu ülkelerin ticardî bankalara 
olan borçlarını ödeyememeleri uluslararası para sistemini sarsma tehlikesi yaratmış ve IMF kaynaklarının artı
rılmasını çok acil bir duruma getirmiştir. 

Bu ortamda ABD'nin tutum değiştirmesi üzerine bu konudaki çalışmalar hızlandırılarak IMF Guvernörler 
Kuruluna danışman niteliğindeki Geçici Komite toplantısı öngörüldüğünden daha erken bir tarihe alınmış 
ve halen 61 060 milyar SDR olan kotalar toplamının yüzde 47.5 arttırılarak 90 035 milyar SDR olması ka
rara bağlanmıştır. 

Bu Kota Arttıranının diğer kota arttıranlarından bir farkı ilk kotaların belirlenmesinde kullanılan formül
lerin yeniden oluşturulması konusunun gündeme gelmesi ve belirleyici faktörlerin değiştirilerek 10 değişik 
formülün geliştirilmesidir. 

Kotaların Fon'un işlemleri için malî kaynaklarının anakaynağı olmaya devam etmesi ve bu artışın Fon'un 
1980'li yıllarda işlevlerini sağlayacak bir büyüklükte olması gereği Fon kaynaklarının arttırılmasında göz önüne 
alman faktörlerin başında gelmektedir. 

Diğer bir faktör ise üye ülkelerin ödemeler dengeleri açıklarının finansmanı için Fon'un desteğine olan 
gereksinimlerinin 1980'li yıllarda azalmayacağı görüşünün ağırlık kazanmasıdır. 

Bunlara ek olarak, 8 inci Kota Arttırımı çerçevesinde Fon'un genişletilmesi fırsatının farklı ülke grupları 
arasında tam bir dengenin sağlanması durumunu dikkate alarak, üye ülkelerin kotalarının dünya ekonomisi 
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içindeki göreli durumlarına uygun bir hale getirilmesinde kullanılması görüşünün giderek daha fazla ağırlık 
kazanması toplam artışın ülkelerin kotalarına nasıl yansıtılacağına temel teşkil etmiştir. 

Bu görüş ışığında ortaya atılan, toplam artışın belli bir oranının eşit olarak, diğer kısmının ise belirli ülke
lerin dünya ekonomisi içindeki göreli durumlanndaki iyileşmeyi yansıtmak üzere selektif olarak dağıtılması 
görüşü benimsenmiş ve bu oranlar eşit orantılı kısım için yüzde 40 selektif kısım için ise yüzde 60 olarak 
belirlenmiştir. 

Bu durumda, halen 300 milyon SDR olan ülkemiz kotası 429.1 milyon SDR'ye çıkacak ve 0.491 olan 
toplam kotalar içindeki payımız 0.477 olacaktır. Artış tutarı olan 129.1 milyon SDR'nin yüzde 25'ini oluş
turan 32 275 000 SDR (yaklaşık 35.5 milyon '$) ya SDR olarak ya da Fon tarafından belirlenecek başka 
bir ülkenin para birimi cinsinden ödenecektir. Geri kalan yüzde 75'i oluşturan 96 825 000 SDR (yaklaşık 
106.5 milyon $) karşılığı yaklaşık 28.8 milyar Türk Lirası olarak Fon'a ödenmesi gerekmektedir. 

Kota Arttırımı ile ülkemizin IMF kaynaklarındandaha fazla yararlanma olanağı olacaktır. 
Sözkonusu Kota Arttıranının yürürlüğe girmesi için her üye ülke yasal onaylarını en geç 30 Kasım 

1983 tarihine kadar Fon'a bildirmek zorundadır. Üye ülkeler kota artışlarını, Fon'a yasal onaylarını bildirdik
lerini tarihten veya Fon'a yasal onayını bildiren üyelerin toplamı, toplam oygücünün yüzde 70'ini oluştur
duğu tarihten, hangisi daha sonra gerçekleşirse, o tarihten itibaren 30 gün içinde Fon'a artışın yüzde 25'lik 
diliminin ödenmesini yapacaklardır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 20 Mayıs 1983 
Başkanlığı 

Sayı : ilĞ&6 - 239 

MAL! İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Millet
lerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» yazımız ekinde gönderil
miştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğün 
33 ve 36 ncı maddesi gereğince teklif hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Dr, Tandoğan TOKGÖZ 
IBüıtçe - Plan Komisyonu Üyesi 

TC 
Danışına Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
£W No. : 1/699 13 Haziran 1983 

Sayı •' 50 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi: 20.5.1983 tarih ve 239 sayılı yazınız. 
Hakkında görüşümüz istenen «19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 

İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak îçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 2.6.1983 tarihli birleşiminde görüşük 
müştür. 

Komisyonumuz tasarıyı ihtisasına giren biçimiyle benimsemiştir. 
Saygıyla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
'Malî İşler Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 507) 



TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1(699 
Karar No. : 148 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

31 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 17.5.1983 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve Yüksek Başkanlığı
nızca 18.5.1983 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası Pa
ra Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Ka
nunun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 
31.5.1983 günlü 69 uncu Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı, Uluslararası Para Fonu kaynaklarının artırılması için, halen 300 milyon SDR olan ülkemiz kotası
nın 429.1 milyon SDR'ye çıkarılmasını, bu artırım ile ülkemizin IMF kaynaklarından daha fazla yararlan
ma olanağının sağlanmasını öngörmektedir. 

Tasarının incelenmesinde; 5016 sayılı Kanunun, 7.11.1980 tarihli ve 2335 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
maddesinin değiştirilmesini öngören çerçeve 1 dnci madde ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü 
maddeleri Hükümetten geldiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGĞZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Orhan BAYSAL 
BaşkartvekiJi 

MuStftaifa AUFDÜMDIAİR 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCAU 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
•ÜJ» 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
iSözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTEM 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞ1SMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 507) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasuıa 
Katılmak tçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Ka
nunun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5016 Sayılı Kanunun değişik 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Milletlerarası Para Fonu ve Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması ge
reken ödemeler gelecek yıllar bütçelerine konulacak 
ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak ye
rine getirilebilir. Bu avansların toplamı, Milletlerarası 
Para Fonu için 429 100 000 özel çekme hakkı karşı
lığını ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
için 1 Temmuz 1944 tarihinde geçerli ağırlık ve saf
lıktaki 315 800 '300 ABD doları karşılığını geçemez.» 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

— IBu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A. B. Kafaoğlu 

Dışişleri İBakanı 
İ.ı Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Jf. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Maliye Bakam 
A. 3. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Küıçîurgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasuıa 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Ka
nunun, 7.11.1980 Tarihli ve 2335 Sayılı Kanunla De
ğişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkmda 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı V. 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof., Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M., Turgut 

2.5.1983 

Devlet İBakanı 
M., Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakamı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

İBnerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. tikel 

ıKöy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 507) 


