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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 25 Eylül . 3 Ekim 1983 tarihleri arasında 

Uluslararası Para Fonu Toplantılarına katılmak üze
re Was'hington'a gidecek olan; 

Maliye ©akanı Adnan. Başer Kafaoğluna Gümrük 
ve Tekel Bakanı Cafer Tayyar SADIKLAR'm; 

Devlet Bakanı Sermet Refik PASÎN'e, Ticaret 
Bakanı Kemal CANTÜRK'ün; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

2. — Abdurrahman Yılmaz PÜTÜRGELÎ'nin has
talığı nedeniyle 21 Eylül 1983 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tez
keresi kabul edildi. 

3. — Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik 
Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre geri gönde
rilmesine dair 'Başbakanlık tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

4. — 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir 
Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Mad
deler İlavesine Dair Kanun Tasarısının tümünün işa
retle oylanması sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

5. — 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Kaldırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi; 

6. — Seferberlik ve Savaş Hali; 

Kanun Tasarılarının maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

7. — İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 
Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Saydı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Aynı Kararname
nin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine İlişkin 21.7.1983 Tarihli ve 73 Gayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak maddeleri üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

3 Ekim 1983 Pazartesi günü saat 14.00te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.00da son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanveküli 

Erdoğan BAYÎK 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

H. — GELEN KÂĞİTLAR 

Tasarılar 

1. 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 297 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/833) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.9.1983) (İktisadî İşler Komisyonuna : 
30.9.1983) 

2. Mülazım DENİZ'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/834) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.9.1983) (Bütçe - Plan 
Komisyonuna : 3.10.1983) 

Raporlar 

3. 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatifler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanu
na Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma; İktisadî İşler; Millî 
Eğitim; Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 

komisyonları raporları. (1/716) (S. Sayısı : 574) (Da
ğıtıma tarihi: 30.9.1983) 

4. Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER 
ve 19 Arkadaşının, Kara Avcılığı Kanunu Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Ko
misyonu Raporu. (2/105) (S. Sayısı : 581) (pağıtma 
tarihi : 30.9.1983) 

5.: Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 19 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 8.7.1981 Tarih ve 1425 Sayılı Ka
nunla Eklenen 1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 
Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı 
Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/39) (S. Sayısı : 
584) (Dağıtma tarihi: 30.9.1983) 

6. — Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihba
rat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonla
rı raporları. (1/740) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma tari
hi : 30.9.1983) 

- » — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : AU Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 168 inci Birleşimini açıyorum. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

UI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti
sadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 
60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 
6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/703, 1/752) 
(S. Sayısı : 560) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «'Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen işler» bölümünün 
birinci sırasında yer alan, «iktisadî Devlet Teşekkül
leri ve Kamu iktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile iktisadî Devlet Teşekkül
leri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 
Tarihli ve 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıikrasının 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 
ve Malî işler; Bütçe - Plan Komisyonu Raporları» 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

•Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler; Kanun Tasarısının 7 nci maddesi 

okutulmuş ve iki önerge üzerinde işlem yapılmış bu
lunmaktadır. Geride bulunan Sayın Aydar ve Sayın 
Gürel'in önergelerini, aradan bir süre geçmiş olması 
nedeniyle hatırlatma bakımından tekrar okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 7 nci maddesinin 

1 inci fıkrasının «ilgili Bakanca» diye başlayan son 
cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim, 

Mehmet AYDAR 

(1) 560 S. Sayılı Basmayazı, 29.9.1983 tarihli 
167 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Yüce Başkanlığa 
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 ncı 

maddesinin 3 üncü fıkrasının metinden çıkartılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi SABUNCU H. Erdoğan GÜREL 

BAŞKAN — Sayın Aydar, önergenizle ilgili bir 
açıklamanız olacak mı?.. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bir açık
lamam olacak, önemli bir noksanlık var, onu tashih 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Önergem, 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının son 
cümlesinin metinden çıkarılmasını öngörmektedir. 
Burada, «'ilgili Bakanca önerilecek bir üyede ise mes
lekî ihtisas şartı aranmayabilir.» hükmü vardır. An
cak, bu cümle çıkarıldığı takdirde yönetim kurulun
da bir üye noksanlığı söz konusu olmaktadır; nok
sanlık oradadır. Bu itibarla önergemin bir bölümün
de ise olmayan, ancak şifahî olarak sunmak istedi
ğim hususun da dercini arz ediyorum : 

«iki üyenin teşekkülün faaliyet alanı» derken, o 
İki üyenin üç üye olması gerekir; bu ilgili cümle 
çıktığı takdirde. 

'Burada «'İhtisas şartı aranmayabilir» demekten 
kasıt, aslında 1 inci fıkra içerisinde özellikle Maliye 
Bakanlığınca önerilecek üyede aynı anda hem Ma
liye ve hem de iktisat ihtisası öngörülmüş olmasına 
karşılık, bir başka bakan tarafından, hiç meslekî ih
tisas aranmayan bir kişinin yönetim kuruluna so
kulması, ileride oldukça büyük suiistimallere yol aça
bileceği düşüncesiyle bu önergeyi verdim. 

Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aydar'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE — PLAN KOMİSYONU SÜZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; geçen 
Birleşimde tm madde üzerine ve özelikle meslekî 
ihtisas veya maliye ve «iktisat dalında ihtisas konu
ları ayrıntılı tartışıiîmıştıır. Orada da ifade ettiğimiz 
gibi, yönetim kuruluna Maliye Bakanlığımca gönde
rilecek elemanda maliye ve iktisat alanında ilgili ba
kanlıkça gönderilecek üç yönetim kurulu üyesinden 
ikisinde de meslekî ihtisas; yani kuruluşun, teşekkü
lün faaliyet alanına ilişkin meslekî ihtisas şartı ara
nıyor. Bir üyede ise, aranmayabiliyor. Yalnız bu, 
meslekî ihtisasın dışında ihtisası olmadığı anlamına 
gelmez. Yani ilgili bakanlık, gönderdiği üç üyeden 
ikisindeki meslekî ihtisas; bir diğerinde de örneğin; 
yönetici ihtisası arayabilir, öyle bir insanı değerlen
direbilir. Dolayısıyla herhangi bir suiistimal düşünce
si, endişesi de varit değildir. 

önergeye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAlM 

KIRGÖZ — Sayın Komisyon Sözcüsünün ifade et
tiği gerekçelere aynen katılıyoruz ve önergeye ka
tılamıyoruz. Zira «... aranmayabilir» diye ihtiyarî bir 
durum söz konusu. Eğer üçüncü kişi de ihtisası ge
rektiren bir kişi olması gerekirse, tabiî ki, ihtisası 
gerektiren üçüncü kişi olabilir. Fakat böyle bir kişi 
bulunmadığı zaman da diğer nitelikleri olan kişiler
den birisinin yönetim kuruluna girmesi faydalı ola
bilir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Aydar'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınması hususunu kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Sabuncu?.. Yok. 

Sayın Gürel?.. Buradalar. Sayın Gürel bir açık
lamanız olacak mı?. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka
nım, geçen oturumda etraflıca açıklamıştık. Birinci 
fıkra ile üçüncü fıkra arasında beraberlik vardır. Ay
nı şey iki defa tekrarlanmış olduğu için, üçüncü fık
ranın çıkarılmasını uygun gördük. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 

Sayın Gürel'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR —Sayın Başkanım, izin verirse
niz bir hatırlatma yapmak istiyorum. 

Geçen oturumda, (2) numaralı fıkranın (b) ben
dindeki «Birden fazla» kelimelerinin çıkarılması ye
terli görülmüştü. Zannederim Sayın Gürel de katıl
mıştı. Yani bütün bir bendin değil de, sadece «Bir
den fazla» kelimelerinin çıkarılması üzerinde konu
şuldu ve önerge sahipleri de buna katılmışlardı. 

Bu itibarla, önergede böyle bir düzeltme yapmak 
lazım gelir diye düşünüyorum, önerge hakkında ko
nuşan Sayın Uyguner'in görüşü de bu idi; (b) bendin
deki «Birden fazla» kelimelerinin çıkarılması... Metin
den sadece bu iki kelimenin çıkarılmasına mütedair 
bir temayül vardı önerge sahiplerinde. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, müsaade eder misiniz 
efendim. Sayın Sabuncu ve Sayın Gürel'in birinci 
fıkranın birinci cümlesindeki iki kelimenin eklen
mesine ilişkin önergeleri reddedilmiştir Genel Kuru
lumuzca. ikinci fıkranın (b) bendinin metinden çı
karılmasına ilişkin önergeleri ise dikkate alınmak üze
re kabul buyurulmuştur. Oysa bu, üçüncü fıkranın 
tamamen metinden çıkarılmasına ilişkin bir önerge
dir. Bir farklılık vardır efendim. 

FUAT AZGUR — Özür dilerim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Estağfurullah; teşekkür ederim. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE — PLAN KOMİSYONU SÜZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; (c) fıkra
sından söz eden önergeyi, zannediyorum tartışıyor
sunuz; çünkü önümde üç tane önerge var. Dikkate 
alman önerge üzerinde görüşmüyoruz değil mi efen
dim? önce onu düzeltelim. 

BAŞKAN — Hayır efendim; bu, üçüncü fıkra
nın metinden çıkarılmasına ilişkin bir önergedir. 

BÜTÇE — PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, bu fıkrayı tekrar 
okuyarak açıklamalarımı sürdüreceğim. Önümde 
önerge olmadığı için müteredditim, bilemiyorum; 
önerge bize ulaşmış değil. Geçen sefer iki önerge ulaş
tı bize, ikisini de değerlendirdik. Bu yeni önergeleri, 
bilemiyorum bize ulaştırmanız mümkün mü?.. 

BAŞKAN — Olur efendim; fotokopilerini çıkar
tıp gönderelim. Aynen şöyle : «7 nci maddenin üçün
cü fıkrasının metinden çıkartılmasını arz ve teklif 
ederiz.» önerge budur. Yani 7 nci maddenin üçün-
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cü fıkrası şöyle : «Birinci fıkradaki niteliklere sahip 
bulunan kamu görevlileri...» diye başlayan fıkra ta
mamen metinden çıksın diyor Sayın Sabuncu ve Sa
yın Gürel... 

BÜTÇE — PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, bunu çıkarmak
ta bir fayda görmüyoruz. (Konuya şimdi intikal edi
yorum.) «Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan 
kamu görevlileri teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine 
atanabilirler. Bu şekilde atanan yönetim kurulu üye
leri başka bir teşekkül, bağlı ortaklık ve iştirakte yö
netim veya denetim kurulu üyesi olarak görev ala
mazlar.» Bu, açıklayıcı ve konuya netlik getirici bir 
fıkradır. Bunun kalmasında yarar görüyoruz ve öner
geye katılmıyoruz efendim. 

H BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Bu 7 nci maddenin üçüncü fıkrası te
şekkülün yönetim kurulu üyeliklerine atanacak ki
şilerle ilgilidir. Bu bağlı ortaklık ve müesseselerin ida
resi teşekküle verilmiştir. Yani, teşekküle ait bağlı or
taklık ve iştirakler söz konusudur. Bunların idaresinin 
de teşekkülün kendisinin uhdesinde ve kendi bilgisi 
dahilinde olması gerekir. Bu bakımdan, bu teşekkül
den kişilerin bu yönetim kurullarında, iştiraklerde ve 
bağlı ortaklıklarda görev alması, o bağlı ortaklık ve 
iştiraklerin idaresinden haberdar olması bakımından 
gereklidir. O bakımdan önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler... 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, soru sorabi

lir miyim?.. 
BAŞKAN — önerge ,üzerinde soru yok efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Sabuncu ve Sayın Gürel'in 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir, önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 7 nci maddeyle ilgili olarak bir öner
ge dikkate alınmak üzere kabul edildiğinden, bu mad
deyi Komisyona gönderiyorum efendim. 

iBÜTÇE — PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; müsa

ade eder misiniz efendim; Geçen oturumda bize 
dikkate alınmak üzere verilen bu önerge üzerinde 
Komisyon olarak görüşmelerimizi tamamladık. İs
terseniz, size kolaylık olacaksa bu konudaki görüşü
müzü arz edebiliriz. 

BAŞKAN — Komisyon olarak bir metin gön
derirseniz... Yani, kabul ettik veya etmedik şeklinde; 
ettiyseniz ne biçimde oluyor o fıkra; o zaman onu 
okutur, oylarım efendim. 

BÜTÇE — PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, zaten çıkartılma
sına ilişkin... Bu çıkartılmaya, 1 inci maddede belli 
bir düzeltme yapmak kaydıyla katılmak mümkün. 
^sterseniz bunu daha sonra ele alalım efendim. 

BAŞKAN — Daha sonra görüşelim efendim. 
Yani ne çıkacak, ne çıkmayacak; bir metin istiyo
rum... 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Teşekkül Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 

MADDE 8. — 
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç 

yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. 
'2. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik 

:çin aranan niteliklerin ve şartların yitirilmesi halin
de, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
Yok. ' 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Sa
buncu. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım, bu ko

nuyu zabıtlara geçirebilmek bakımından, Hükümetten 
veya Komisyondan «Yönetim kurulu üyelerinin gö-
»-ev süresi üç yıldır.» konusunda kesinlik olup olma
dığını; bunların üç yıldan önce görevden nasıl alı
nabileceğini veya alınıp, alınamayacağını sormak isti-
vorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE — PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim; «Yönetim kuru
lunun görev süresi üç yıldır» deniliyor. Bu üç yıllık 
süre, elbette azamî süredir. Teşekkül yönetim ku
rulu üyelerinin görevden alınıp alınamaması husu
su, bu Kanunun diğer maddelerinde ve özellikle tü
zükte düzenlenecektir. 

Sayın Başkanım; bilmiyorum açıklık oldu mu? 
Maliyenin Tüzük taslağı var, onu sordum; ellerinde 
bu taslak var mı diye. Orada bir metin varsa onu 
arz edecektim; fakat Tüzük yanlarında olmadığı için 
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o bilgiyi arz edemiyorum. Ayrıca bu Tüzükte dü
zenlenebilecek bir -husus efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî şartları belli veya 
süre dolmadan üyeliğin boşalmasının ne şekilde ola
cağı da şartlara bağlı herhalde. Orada metnin ikinci 
fıkrasında bir nebze açıklama var. 

Sayın üyeler; 8 inci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Teşekkül Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 9. — Yönetim Kurulunun görevleri aşa

ğıda gösterilmiştir; 
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve 

yıllık programlar çerçevesinde teşekkülün gelişmesini 
sağlayacak kararları almak, 

b) Genel Müdürün önerisi üzerine, Genel Mü
dür Yardımcıları ile diğer personeli atamak, 

c) Teşekkül ve müesseselerin çalışmalarının ve
rimli ve kârlı olarak yürütülmesi koşullarını oluş
turacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek, 

d) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında ko
ordinasyonu sağlayacak kararları almak, 

e) Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek ve de
netlemek, ' 

f) Teşekkül ve müesseselere ait bilançolar ve ne
tice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma prog
ramlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporla
rını onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 

g) Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek 
Yönetim Komitesi kararları hakkında, komite kara
rının teşekküle ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde 
karar almak, 

h) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen di
ğer görevleri yapmak. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
HtLMÎ SABUNCU — Sorum var Sayın Başka-

mm. 
BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Sabuncu. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

9 uncu madde 440 sayılı Kanuna göre farklı bir 
tatbikatı huzurlarınıza getirmiş durumda, uygulamaya 
sokmuş durumda. Yani (b) bendinde genel müdürün 
önerisi üzerine genel müdür yardımcılarının tayin 
edileceği ortaya konulmuş durumda. 

Bu farklılık en önemli farklılıklardan binisi ola
rak huzurunuzda bulunmaktadır. Genel müdür yar
dımcıları daha önce genel müdürün prosedürüne ben
zer bir prosedür içerisinde tayin: edilmekteydiler. Ge
nel müdür yardımcıları şimdi Yönetim Kurulu tarafın
dan tayin edilecek; diğer üst düzey ' yöneticilerinde 
olduğu gibi. Yani genel müdürün tatbikatta en yakın 
arkadaşı durumunda olan genel müdür yardımcılarını, 
biz KİT'leri, Yönetim Kurulunun tasdikine veya tas
vibine terk etme gibi bir durumla karşı karşıya bı
rakıyoruz. 

Genel müdür yardımcıları, bu düzenleme ile şu 
, anda seksiyon müdürü veya daire başkanı niteliğine 

bürünmüş olacaklar ve en yakın markajda olan veya 
denetimde bulunan ya da yönlendirme durumunda 
olan Yönetim Kurulu üyelerine, arzularına uygun hiz- f»" 
met verme çabası içerisine girmiş olacaklar. Yani bu 
durumda genel müdür pratikte yalnız kalmış olacak. 
Genel müdür yardımcıları dolayısıyla eski fonksiyon
larından daha gerilemiş olacaklar. Amaçları, verimlilik 
ve kârlılığın dışında, bir de Yönetim Kurulu üyelerinin 
arzularıma uygun davranış içerisinde olmak şeklinde 
olacak. Çünkü genel müdürün önerisi, Yönetim Ku
rulu üyelerinin tasvibi ile göreve geldiklerine göre her 
Yönetim Kurulu üyesinin genel müdür yardımcıları 
üzerinde belirli bir baslcısı olacak. 

Halbuki genel müdür yardımcıları genel müdürün 
bulunmadığı zaman, genel müdürlüğe vekâlet edebi
lecek nitelikteki kişilerdir. Şu anda ise daire başkan
larının ya da seksiyon müdürlerinin pozisyonuna dü
şürülüyor. Bu şekilde pratikte, genel müdürün yalnız 
bırakılması gibi tatbikatta bir sonuç doğurmayacak mı? 
Bu sakıncayı giderebilecek başka bir kontrol sistemi 
Tüzükte ya da düşüncelerinde söz konusu mu? 

Bir de arz etmek isterim; 6 ncı madde, mazeretim 
nedeniyle bulunamadığım, söz alamadığım bir toplan
tıda çıkmış. Orada da teşekkül Yönetim Kurulu, dört 
dışarıdan, bir genel müdür içeriden veya Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak atanacak şekilde düzenlenmiş. 
Eskiden olduğu gibi iki genel müdür yardımcısı ge
lemiyor. Yönetim Kuruluna. Genel müdür yardımcı
larını Yönetim Kuruluna atatmakla ikinci bir mahzur 
daha doğmuş olmuyor mu? O mahzur da şudur: 
m Genel müdürün uzun veya kısa vadede görevinin 
başında bulunamadığı durumda Genel Müdürlüğe ve
kâleti kim yapacak? Eğer genel müdür yardımcısı 
yapacaksa, bu şekilde 9 uncu maddenin ,(b) bendinde 
kendisini atayan Kurulun başına geçmiş olacak. Aynı 
prosedürle gelmeyen bir genel müdür yardımcısı Ge
nel Müdürlüğe vekâlet ederek kendisini atayan fcişi-
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lere başkanlık etmiş olacak. Eğer Genel Müdürlüğe 
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık edecek 
olursa, o takdirde de pratiğin içerisine karar organını 
sokmak gibi bir çelişki içerisine itmiş olacağız. 

Bu durumda acaba genel müdür yardımcıları açı
sından Genel Müdürlüğe vekâlet durumunda Yö
netim Kuruluna gitmek ve başkanlık yapmak gibi 
bir durum sakıncalı bir sonuç yaratmayacak mı; eğer 
düşüncelerinde varsa? 

Bir orta yol olarak genel müdür yardımcılarından 
bir veya iki tanesinde, eski sisteme yakın olarak Yö
netim Kuruluna; arz ettiğim gibi bulunmadığım toplan
tıda karar alındığı için, o konu üzerinde durmuyorum, 
genel müdür yardımcılarında acaba bakanlığın veya 
Maliye Bakanının ya da Başbakanın bir tasdiki duru
mu söz konusu yapılamaz mı? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. Bu 

bir konuşma ve soru oldu. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Anlıyorum efendim. Faydalı 
bir noktaya işaret ettiler Sayın Sabuncu. Ancak, bir 
yanılgı ile işaret ettiler; beni bağışlasınlar. 6 ncı madde
den aynen okuyorum: 

«Yönetim Kurulu kendi içinden bir Başkanvekili 
seçer.» 

Yani bu son derece açık bir hükümdür, genel mü
dür vekilinin Yönetim Kuruluna Başkanlık etmesi söz 
konusu değildir. «Yönetim Kurulu kendi içinden bir 
başkanvekili seçer.» Yani genel müdürün bulunmadığı 
ahvalde diğer Yönetim Kurulu üyelerinden birisi baş
kanlık edecektir. Daha önce tartıştığımız prosedüre 
uygun olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinden 
birisi başkandır. 

Ancak, genel müdürün bulunmadığı hallerde ic
ranın durumunun Yönetim Kuruluna yansıması ve 
anlatılması anlamında; genel müdür Yönetim Ku
rulunda hem Yönetim Kurulunun başıdır, hem icra
nın temsilcisidir; bu, temsili zaafa uğratmamak açısın
dan, genel müdürün bulunmadığı ahvalde genel mü
dür vekili Yönetim Kurulu toplantılarına üye olarak 
katılabilir. Yani, icradaki olanı biteni oraya nakletmek 
anlamında katılabilir. Önce Sayın Sabuncu'nun bu 
konudaki yanılgısını düzeltmek istiyorum. Yani genel 
müdür vekilinin Yönetim Kurulu toplantısına Baş
kanlık etmesi söz konusu değildir; bu bir. 

İkinci sordukları konuya gelince; «Acaba genel 
müdür vekilleri kendilerini atayan Yönetim Kurulu 
üyelerine karşı belli bir zaaf içinde bulunmayacaklar 

I mıdır?» derler; «İcra içindeki faaliyetlerinde birtakım 
I aksak, eksik müdahalelerle karşı karşıya kalmayacak-
I 1ar mıdır?» derler. 
I Bu espri şuradan kaynaklanıyor: Geçmişte genel 
I müdür ve genel müdür vekilleri birbirine benzer prose-
I dürce ve kararname ile atanırlardı; fakat bunların da 
I değişik mahzurları var. Ama, yeni Kararnamenin yö-
I netim bakımından tercih ettiği stil piyasa kurumla-
I rina benzer bir modeli benimsemesinde yatmaktadır. 
I Dolayısıyla Yönetim Kuruluna yetkileri genişleterek 
I genel müdürün dışında icra üzerinde yetki vermek dı-
I sarıdaki kurumlara daha yakın bir yönetim anlayışına 
I ifadesidir. Esasen KİK konusunda temel espri olarak 
I en çok tartışılan konu bunları piyasa kurumu haline 
I getirmek ve yönetimlerinde suples kazandırmaktır. Hep 
I olumsuzdan yaklaşarak, hep müdahale edileceğini var 
I sayarak meselenin içinden çıkmak mümkün değildir. 
I Esasen bu kararname kendi içinde pekçok denetim 
I mekanizmasını ve KİT'lerin rahat işlemesini sağlaya-
I cak pekçok mekanizmayı da ihtiva etmektedir. Bunu 
I kişisel görüşüm olarak arz ediyorum. Yönetim ko-
I nusundaki bu suples; yani Yönetim Kurulunun icrayı 
I belirlemesi konusundaki bu serbesti son derece yararlı 
I olacaktır kanısındayız. Kararnamenin esprisi de bu 
I yöndedir. 
I Arz ederim efendim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Sayın üyeler, 9 uncu maddeyi Komisyondan geldiği 
I biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et-
I meyenler*. 9 uncu madde kabul edilmiştir. 
I 10 uncu maddeyi okutuyorum: 
I Teşekkül yönetim kurulunun toplantı ve karar ye-
I ter sayısı 
I MADDE 10. — Yönetim kurulu, üye tam sayısının 
I salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam 
I sayısının salt çoğunluğu ile alır. 

I BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz is-
I teyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
I Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
I Yok. 
I Soru?.. Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 
I HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım, kısaca 
I soruyorum: «Yönetim kurulu, üye tamsayısının salt 
I çoğunluğu ile toplanır...» Yani, üç kişi ile toplanır, 
I «... ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır.» 
I Üç kişi ile toplanan yönetim kurulu bu durumda 
I mutlaka üç kişi ile karar alma durumundadır. Eğer 
I iki üye izinde veya başka bir görevde ise (yurt dı-
| şında vesaire), bu durumda üç kişi ile toplanabilecek 
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olan yönetim kurulu, gene üç kişi ile karar alma mec
buriyetinde bırakılacak. Bu suplesi 'engellemeyecek mi? 
Sayın Sözcünün ifade buyurdukları, modern yönetim 
içinde böyle bir durum olur mu? İki kişi ile değil de 
neden üç kişi ile karar alma durumunda bırakılmış? 
Üç kişi ile toplanacak olan yönetim kurulunun iki kişi 
ile karar alması engellenmeyecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Çakmaklı, buyurun efendim. 
BÜTÇE • PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Arz edeyim efendim. 
Beş kişilik bir yönetim kurulunda iki kişi ile karar 

aldırmayı hatırlayabildiğimiz hiçbir mekanizma makul 
görmemektedir. Dolayısıyla toplantıyı engellememek 
açısından salt çoğunluk önerilmiştir; ama öyle topla-
nıldığı ahvalde mutlaka üç kişi ile karar alma mec
buriyeti vardır. 

Burada gözetilen beş kişidir. Beş kişinin üç kişisiyle 
karar almak esas kabul edilmiştir. Ancak toplantıları 
engellememek açısından bu düzenlenmiştir. Eğer üç 
kişi mutabık değillerse karar alamayacaklar ve diğer 
üyeleri bekleyeceklerdir. Başka çaresi de bizce yoktur. 
Beş kişilik yönetim kuruluna iki kişi ile karar aldırmayı 
doğru bulmadık efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, o zaman yapılan 

toplantının bir önemi kalacak mı? Yani her toplan
tıda herhalde yönetim kurulu bir karar almak için 
toplanıyor. Üç kişi ile toplanacağı zaman bir karar 
alabilirse mutlaka üç kişi ile almalıdır; alamadığı 
takdirde mutlaka dört veya beş kişiyi bulmalıdır di
yorsunuz gibi geldi bana?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Yönetim kurulunun beş kişi 
ile toplanması esastır efendim. Üç kişilik toplanma 
istisnaidir. 

Arz ederim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım; zannedi

yorum zühulen Sayın Çakmaklı bir şey söylediler: 
«Hiçbir mekanizma...» dediler. Mekanizma huzurunuz-
dadır, komisyonlardadır. Hiçbir mekanizma beş kişilik 
toplantıyı üç kişiden aşağıya düşüremez. Toplantıların 
da böyle olması gerektiği kanısındayım. 

BAŞKAN — «Toplantıda önemli olan üç kişinin 
müşterek bir fikir içinde oy kullanmasıdır. Olmadığı 
takdirde bir dahaki toplantıda karar alınır.» dediler. 
Yani olabilir;, üç kişi Me toplanacak; fakat karar al
madan dağılacak demektir veya üç kişi bir fikir etra
fında toplanmışsa karar çıkacak demektir. Benim an
ladığım o. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE -
MİL ÇAKMAKLI — Gayet açık; yani bunda daha 
da açıklayacağım bir husus yok. Beş kişiden salt ço
ğunluğun altında bir karara müsaade edilmemektedir. 

BAŞKAN — Aslında Sayın Sabuncu da diyor ki; 
«Madem üç kişi toplandı, iki kişi de karar alsın...» 
Bu defa da beş kişinin iki kişisi ile karar dinmiş gibi 
bir durum oluyor. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Şöyle de söyleyebiliriz efen
dim: «Salt çoğunlukla» demeyiz; «İki kişi ile toplanır, 
bir kişi ile karar alınır.» da denebilir. Bu da bir tercih 
yoludur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 10 uncu maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim: 
Teşekkül genel müdürlüğü 

MADDE 11. — Genel müdürlük, gepel müdür ile 
kuruluş kanununda gösterilen sayıda genel müdür 
yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir ıdiyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 noi maddeyi okutuyorum; 
Teşekkül genel müdürü 

MADE12 — 
1. Genel müdür, ilgili bakanın önerisi üzerine 

Maliye Bakanının da imzasının bulunduğu ortak ka
rarname ile atanır. 

2. Genel müdür olarak atanabilmek için aşağıdaki 
şartları taşımak gerekir: 

a) İktisat, maliye, işletme, yönetim, hukuk, mü
hendislik veya teşekkülün faaliyeti ile ilgili meslekî 
alanda lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak, 

b) En az on yılı kamu kuruluş ve kurumlarında 
olmak üzere, toplam onbeş yıl başarı ile çalışmış bu
lunmak, 

c) Genel müdürlük görevini yerine getirebilecek 
yetenek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) İktisadî Devlet Teşekkülleri personeli ile ilgili 
kanunda öngörülen diğer niteliklere sahip bulunmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Sayın Sabuncu. 
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Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
HİLMÎ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Huzurunuzu sürekli olarak işgal ediyorum; başta 

özür dilerim. Tatbikatında bulunduğum konularla il
gili olduğu için, katkıda bulunma düşüncemden başka 
bir düşüncem yoktur efendim. 

NECİP BİLGE — Biz de yararlanıyoruz... 

HİLMİ SABUNCU — Teşekkür ederim Sayın 
Bilge. 

Efendim, teşekkül genel müdürü ile ilgili madde 
12 nin ikinci fıkrasında, «Genel müdür olarak ata
nabilmek için aşağıdaki şartlan taşımak gerekir: 

a) İktisat, maliye, işletme, yönetim, hukuk, mü
hendislik veya teşekkülün faaliyeti ile ilgili meslekî 
alanda lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak» iba
resi, sanırım bir yanlışlığa meydan verebilecek şekil
de tedvin edilmiştir. 

Örnek olarak arz «diyorum; Bankacılık sektörün
deki iktisadî devlet teşekkülüne mühendis getirilebi
lecek mi? Örneğin; Ziraat Bankasına. Burada tahmin 
ediyorum bir yanlış anlaşılma durumu var. Daha ön
ce görüştüğümüz bir maddede de ihtisastan bahset
miştik. «Teşekkülün yönetim kurulu üyelerinin nite
lik ve şartları» ile ilgili 7 nci maddede, «..Teşekkülün 
faaliyet alanı ile ilgili meslekî ihtisasa sahip olma
ları şarttır.» dedik. Burada ise bazı bilim dallarını 
saydık. Zannediyorum bu bilim dalları ilgili konu
larda olacaktır. Mühendislikle ilgili İktisadî Devlet 
Teşekkülünde muhakkak ki mühendisin olması doğal
dır; ama bankacılıkla ilgili konuda mühendisin ol
ması biraz ihtisas dışı kalması bakımından sakınca
lı olabilecektir. 

O bakımdan, acaba daha önce kabul ettiğimiz, 
Sayın Genel Kurulun tasvibine mazhar olan şekilde 
(a) bendi, «İktisat, maliye, işletme, yönetim, hukuk, 
mühendislik veya» kelimelerinin çıkmasıyla, «teşek
külün faaliyeti ile ilgili meslekî alanda lisans düze
yinde öğrenim yapmış olmak» şeklinde düzenlenebi
lir mi? Sayın Komisyon müzakerelerimize veya dü
şüncelerimize, naçizane bu tavsiyemizi konu alır mı? 
(a) bendi, «Teşekkülün faaliyeti» diye başlayacak, 
önündeki bilim dalları ortadan kalkmış olacak. 

İkincisi; son derece sakıncalı olarak idarenin ken
disini bağladığı bir konuyu arz etmek istiyorum. 

Bir genel müdür (b) bendinde, «En az on yılı ka
mu kuruluş ve kurumlarında olmak üzere, toplam 
onbeş yıl başarı ile çalışmış bulunmak». Doktora yap
mış olacak, hatta yurt dışında doktora yapmış ola

cak belki özel sektörde fevkalade faydalı faaliyet
lerde bulunan bir kişi olacak veya yurt dışında tama
mıyla tahsilini tamamlamış, yurt dışında ilgili bir 
kuruluşta görev ifa etmiş, hem de en üst düzeyde et
miş olacak ve fakat biz diyeceğiz ki; «Siz arkadaşım, 
on yılını kamu kurum ve kuruluşlarında geçirmek 
üzere, onbeş yıl hizmet görmemişsiniz; yani bürok
rasimize bulaşmamışsınız. Sizi biz genel müdür ola
rak tayin etmeyiz..» Neden idare kendisini bu şekil
de bağlar?.. Bu kadar modern olarak çıkmasını iste
diğimiz kanun hükmünde kararnamede bu tür hüküm
ler neden bulunur? Anlamak benim açımdan pek 
kabil olmamaktadır. 

Mademki basiretli bir tüccar niteliği ile iktisadî 
sahada, ticarî sahada iktisadî sahalara göre faaliyet
te bulunmak üzere kuruluşlar kuruyoruz, o zaman 
idare de bu kurduğu faaliyet esasına uygun olarak 
suples getirmek mecburiyetinde kendisini hissetmeli 
idi. En az on yılı mutlaka kamu kurum ve kuruluşun
da geçecek, on beş yıl da çalışmış olacak.. Yani bir 
kişi altı yıl içeride bir bankada görev yapmış, on
dan sonra Dünya Bankasına gitmiş, toplam onbeş 
yılını orada tamamlamış; ama on yıl burada çalış
madığı için onu genel müdür olarak kabul etme im
kânımız olmayacak.... 

Modernizasyona tabi tutulması gerekli olan İkti
sadî Devlet Teşekküllerinin tedvini ile ilgili bu Ka
nun Hükmünde Kararnamede böyle bir hükme yer 
vermiş olmayı, modernizasyondan uzak bir hüküm 
olarak mütalaa etmekteyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Komisyon buyurunuz. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, önce değerli mes
lektaşım Sayın Sabuncu'ya sürekli katkıları için te
şekkür ediyorum. Gerçekten bunlar, üzerinde durul
ması gereken konulardır ve nitekim Komisyonda da 
(Zabıtlar yanımdadır) Pek çok süre üzerinde durul
muştur. 

önce birinci konudaki görüşlerimizi arz ediyo
rum efendim. Bu «İktisat, maliye, işletme, yönetim, 
hukuk, mühendislik...» gibi ibarelerin kalmasında, sa
dece «Teşekkülün faaliyetiyle ilgili meslekî alanda..» 
ibaresiyle yetinilmemesinde fayda görüyoruz. Yani 
bu tasrihte fayda Vardır. 

Burada genel müdür ile yönetim kurulu üyeleri 
arasındaki 7 nci maddeye atfen hatırlattıkları hususa 
da biz farklı bakıyoruz. Orada yönetim kurulu üye-
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ligiyle icra arasında belli bir fark vardır. İlle de bir 
teknik vasfı ağır basan kuruluşun üzerine maliyecinin 
yönetici olamayacağını, işletmecinin yönetici olama
yacağını söylemek mümkün değildir. 'Bunlar dünya
nın her tarafında yönetim bilimi ve yönetim ayrı bir 
ihtisas dalı olarak doğmaktadır; meslekten olmak ge
rekmemektedir. Bu geniş yelpaze bu açıdan ve bu 
mantıkla açılmıştır. 

(b) Şıkkı konusunda Komisyonumuzda da çok 
tartışmalar olmuştur. Hemen belirtmem gerekir ki, 
şahsen bendeniz de Sayın Sabuncu gibi düşündüm ve 
bu konuda (Komisyonda bir önerge de verdim. «En 
az on yılı kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üze
re, toplam onbeş yıl başarı ile çalışmış bulunmak» 
şartını her iki ayrırnıyla da ağır bir müeyyide olarak 
buldum, aynı örneği verdim; yurt dışında son dere
ce başarılı olmuş bir yöneticinin burada kullanımı 
ve göreve alınması mümkün değildir diye de ifade 
ettim. Ancak, Hükümetin bu konuda ortaya sürdü
ğü görüşler de dikkate alınır cinsten görüşlerdi. Şöy
le diyor Sayın Hükümet ve Komisyonumuzun benim
sediği genel görüş şu biçimde ifade edilebilir: 

«Devleti tanımayan, Devletin içinden gelmeyen, 
bu kadarcık Devlet tecrübesi olmayan insanları, bü
yük Devlet kurumlarının başına birden bire getirmek, 
yönetim açısından fayda getirmez. Her ne kadar bun
lar iktisadî kuruluşlar ise de bir Devlet mekanizma
sı çarkı içinde bulunmaktadırlar.» gibi bir görüş kar
şımıza çıkmıştır ve Komisyonumuz bu görüşü be
nimsemiştir. Komisyonumuzun bu görüşü çerçevesin
de de bu maddede eğer bir önerge olsaydı katılma
mız mümkün değildi. 

Sayın Sabuncu'ya da böyle arzı cevap etmek du-, 
rumundayım. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru sormak üzere Sayın Özalp. 
Başka soru sormak isteyen üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 
Sayın Özalp buyurunuz. 

TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Komisyondan bu konuda bir soru sormak isti
yorum. 

Şimdi, maddenin (c) bendinde deniliyor ki, «Ge
nel müdürlük görevini yerine getirebilecek yetenek, 
bilgi ve tecrübe sahibi olmak..» Ondan evvelki (a) 
bendinde ne derecede bir tahsil yapması lazım gel
diğini belirtiyor; yani ne bilgiye sahip olması lazım 

— 58 

3 , m s 1983 O : 1 

geldiğini belirtiyor. Arkasından, «Şu kadar yıl çalış
mış olmalıdır» diyor; yani ne kadar tecrübe sahibi 
olması gerektiğini belirtiyor. 

<Bu iki maddeyi yazdıktan sonra, neden bu (c) 
bendini bir daha ilave ediyoruz? Zaten bilgi ve tec
rübesinin ne olması lazım geldiğini diğer iki bentde 
yazmışız. Ondan sonra, «Bunu yerine getirebilecek 
yetenekte.» diyoruz. E, yukarıda olduktan başka bir 
de yeteneği nasıl ölçecekler bunların dışında? Ne dü
şünülmüştür burada? Bunun açıklanmasını rica ede
ceğim. 

Teşekkür ederim. 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Sayın Çakmaklı, buyurunuz. 
BÜTÇE - PLAN (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Arz ediyorum efendim. 

İkinci fıkraya bakıldığında görülecektir ki, «Ge
nel müdür olarak atanabilmek için aşağıdaki şartla
rı taşımak gerekir» diye başlanılmış. 

Sayın Özalp haklılar, başka arkadaşlarımız da 
haklılar. Ancak şartları, bir yöneticinin şartlarını ma
tematik olarak tasrih etmek mümkün değil; enini, 
boyunu, yüksekliğini vermeyeceğiniz bir hadisede 
ancak böyle kavramlarla çalışmak zorundasınız. Yani 
yetenek diyeceksiniz, bilgi diyeceksiniz, tecrübe di
yeceksiniz, eğitim diyeceksiniz, eğitim dalı diyeceksi
niz veya bunu hiç dememek lazım. Bir şeyler de de
mek gerektiğine göre, birtakım kavramlarla çalışmak 
zorundayız, kavramları burada zikretmek zorunda
yız. 

Şimdi yukarıdan itibaren bakalım: Diyoruz ki, 
önce şu şu dallarda lisans eğitimi yapacaksın ve top
lam 15 yıl çalışacaksın; ama bu iki şart da olur, in
san lisans eğitimi yapmış da olur, 15 yıl çalışmış da 
olur, ama yetnekli olmayabilir. Yeteneğin ölçüsünü 
burada zikredemiyoruz; ama bir temenni olarak arz 
ediyoruz. Yetenekli bir insan olsun, bu işi becere
bilecek bir insan oIsunH 

Ayrıca, insan lisans eğitimi yapmış olabilir; ama 
bilgi sahibi olmayabilir, bildiğini unutmuş olabilir. 
Onbeş yıl çalışmış olabilir; ama tecrübeli olmayabi
lir. Yani bu süreleri perçinleyen, kesinleştiren hüküm
ler olarak getirilmeye çalışılmıştır bunlar. Tabiî ki, 
tartışılabilir, tabiî ki, başka görüşler de ileri sürüle
bilir. Bunları saygıyla karşılıyoruz; ama bu düşün
celerle bu cümlecik ilave edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın IKırgöz, buyurun efendim. 
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MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 
KIRGÖZ — Efendim, Sayın Komisyonun verdiği 
izahata aynen katılıyoruz. Ayrıca şunu da Yüksek 
Kurulun bilgilerine sunmak isterim. 

Önceki fıkralarda bir defa tecrübe ve bilgiyle il
gili hususlar var; ama nasıl bir tecrübe, nasıl bir bil
gi olduğu belirtilmiyor, sadece belli bir öğretim gör
müş olmayı veyahutta belli bir süre çalışmış olmayı 
gerektiriyor. 

Burada ise bilgi ve tecrübe sahibi olmak derken 
yöneticilik bakımından bilgi ve tecrübe sahibi olma 
kastediliyor. Hiçbir yöneticiliği olmayan bir kişinin, 
en alt kademedeki bir kişinin birden genel müdür
lüğe çıkarılmasına imkân sağlanmamak bakımından, 
böyle bir durumla karşılaşmamak bakımından bu 
fıkranın muhafazasında zaruret vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili olarak Sayın 

Sabuncu'nun iki önergesi var, okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 

nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki «...te
şekkülün» kelimesine kadar olan kelimlerin çıkartıl
masını arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Hilmi SABUNCU 

Yüce Başkanlığa 
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci 

maddesi ikinci fıkrasının (b) bendinin metinden çı
kartılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi SABUNCU 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu'nun birinci önerge
si üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon buyurunuz. 

BÜTÇE - PLAN (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, birinci önerge 
zannediyorum ikinci fıkranın (a) bendindeki «teşek
külün» kelimesine kadar olan kelimelerin çıkartıl
ması biçimindedir. 

Maddeyi tekrar okuyalım efendimi: 2-a) «İktisat, 
maliye, işletme, yönetim, hukuk, mühendislik veya 
teşekkülün faaliyeti ile ilgili meslekî alanda lisans 
düzeyinde öğrenim yapmış olmak,» 

Sayın Sabuncu'nun önergesi, «İktisat, maliye, iş
letme, yönetim, hukuk, mühendislik..» kelimelerinin 
buradan çıkarılması biçimindedir. Beni bağışlasın

lar, bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Yani bir 
yöneticinin ille de kömür işletmesinde maden mü
hendisi, Türkiye Elektrik Kurumunda elektrik mü
hendisi, Karayollarında inşaat mühendisi olması ge
rekmez. Bir genel müdürün, ille de o kuruluşun ana-
faaliyet alanı dalında eğitim görmüş olması gerek
mez. 'Bilebildiğim tüm yönetim bilimi ilkelerine ters
tir bu önerge. 

Bu bakımdan IKomisyonumuzun bu önergeye ka
tılması mümkün değildir. Altını çizerek söylüyorum; 
kesinlikle mümkün değildir. 

Saygıyla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

'KIRGÖZ — Sayın Komisyonun beyan ettiği gerek
çelerle katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Sabuncu'nun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmekte
dir. Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.. Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

Sayın Sabuncu'nun ikinci önergesinin lehinde ve
ya aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Komisyonumuzun görüşü 
aksi istikamettedir; katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Sabuncu'nun 

ikinci önergesine de Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmadığını beyan etmektedir. Önergenin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler., öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

12 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Teşekkül genel müdürünün görev ve yetkileri 
MADDE 13. — 
Genel müdürün görev ve yetkileri aşağıda göste

rilmiştir : 
a) Teşekkülü, kanun, tüzük ve yönetmelik hü

kümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda 
yönetmek, 
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b) tdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişile
re karşı teşekkülü temsil etmek ve temsil yetkisini 
gerektiğinde devretmek. 

c) Genel müdür yardımcılarının ve üst düzey 
yöneticilerinin atanmalarını önlemek, 

d) Teşekkül sermayesi ile diğer malî kaynakla
rını, verimlilik ve kârlılık amaçlarına uygun bir dü
zen içinde kullanılmasını sağlamak, 

e) Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak. 

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

Komisyon ve Hükümet bir diyeceğiniz?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Teşekkül genel müdür yardımcıları 
MADDE 14. — 
1. Genel müdür yardımcıları, genel müdürün 

önerisi üzerine yönetim kurulunca atanırlar. 
2. Genel müdür yardımcısı olarak atanabilmek 

için en az yedi yılı kamu kuruluş ve kurumlarında 
olmak üzere toplam on yıl başarı ile çalışmış olmak 
ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sahip bu
lunmak gerekir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Sabuncu, 

buyurun. 
HÎLMİ SABUNCU — Sayın Başkan; aynı konu

yu burada da tazelemek istemiyorum, Genel müdür 
için kabul ettik; ama genel müdür yardımcıları için, 
«...en az yedi yılı kamu kurum ve kuruluşlarında ol
mak üzere toplam on yıl başarı ile çalışmış olmak» 
şartını neden istiyoruz? Genel Müdür, kabul buyur
duğunuz şekilde, 15 yıl çalışmış oluyor. Böyle bir ge
nel müdürün altında ikinci durumda olan kişilerde 
neden bu süreyi istiyoruz? Otorite sağlamak içinse, 
değişik maddelerde öngörüldüğü şekilde, beceri, ba
şarı diğer konular öngörülmüş durumda. Neden böy
le bağlıyoruz genel müdür yardımcılarını? Onu an
layamadım, onu sormak istiyorum?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu; 
soralım efendim?. 

Sayın Komisyon? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, bu konuya ce
vap arz ettim, Komisyonumuzun çoğunluğu ve Hü- I 
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kümet bu süre konusunu da genel müdür ve yardım
cılarının 15 ve 10 yıl sırasıyla Devleti tanımış olma
ları, Devlet içinde bulunmalarında fayda mülahaza 
etmişlerdir. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
14 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy

le oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. (Etmeyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Müesseseler 

Müesseselerin kuruluşu 

MADDE 15. — 
1. Sermayesinin tamamı Devlete ait teşekkül

ler, işletmelerini müessese halinde teşkilatlandırır. 
2. Müesseseler teşekkül genel müdürünün öneri

si ve Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur. 
3. Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine 

kayıt ve ilanı ile, ilk hesap dönemi başlangıcı itiba
riyle tüzelkişilik kazanır. 

4. Müesseselerin statüsünde, müessesenin tica
ret unvanı, çalışma alanı, idare merkezi, tahsis edil
miş sermayesi ve sorumluluğunun sermayesi ile sınır
lı olduğu, hususları yer alır. 

5. Müesseseler, teşekkül yönetim kurulunun ka
rarı ile ilgili bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulu tarafından bağlı ortaklık haline getirilebilir. 

6. İşletmelerin müessese ve müesseselerin bağlı 
ortaklık haline getirilmesine ait işlemler bütün vergi, 
resim ve harçlardan muaftır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın özgöker'in bir önergesi var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 15 inci 

maddesiyle İlgili önergem ilişikte sunulmuştur. 
Saygıyla arz olunur. 

Nuri ÖZGÖIKER 

önerge; 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Ku

ruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 
Madde 15. — 15 inci maddede kuruluşları belir

tilen müesseseselerin kararnameye bağlı listedeki 21/4 
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sırasında TEK ile ilgili olarak belirtilen dağıtım mü-
essaseleri ve köy elektrik müessesesi tüzelkişilerin
den köy elektrik müessesesinin listeden çıkartılması
nı arz ederim. 

Gerekçesi eklenecektir. 
Nuri ÖZGÖKER 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgöker. 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 
iMeclisinin sayın üyeleri; 

Benim önergem, Tasarının 69 uncu sayfasında yer 
alan, «Türkiye Elektrik Kurumu (21/4)» Burada «Da
ğıtım Müessesesleri» ve «Köy Elektrik Müessesesi» 
diye bir husus var. IBen daha ziyade bu «Köy Elek
trik Müessesesi» ibaresinin buradan kaldırılması için 
söz almış bulunuyorum. Bunun daha başka bir yeri
ni bulamadım Tasarıda, onun için burada söz aldım; 
çünkü bu maddenin ikinci fıkrasında «Müesseseseler 
teşekkül genel müdürünün önerisi ve Yönetim Ku
rulunun kararı ile kurulur.» denir.. Burada halbuki 
doğrudan doğruya Köy Elektrik Müessesesini kur
muş. 

Köy Elektrik Müessesesinin kurulması hatalıdır. 
Müsaade buyurursanız bunun gerekçesini okumak 
istiyorum: 

«Köy elektrifikasyonu bir müessese haline getiril
memesi lazımdır. Halen toplam 36 000 köyün yak
laşık 22 500 tanesinde elektrik vardır. Geriye kalan 
13 500 köy yeterli finansman kaynağı bulunursa 5-6 
yılda elektrMendirilebilir. Köyler ulusal elektrik sis
temine ait ana trafo merkezlerinden çıkan dağıtım 
hatlarından elektrik almaktadırlar. Ne var ki, aynı 
hatlardan birçok şehirler de elektrik almaktadır. Ya
ni köylerin müstakil hatları olur diye bir konsept 
mevcut değildir. İhtiyaca göre aynı dağıtım haıttma 
hem köyler, hem fabrikalar, hem de şehirler, hem de 
bir çiftlik veya bir benzin istasyonu bağlanmaktadır. 
iBöyle bir kompozisyonda köyler ayrı müessese ola
maz. Dünyanın hiç bir yerinde de böyle bir uygula
ma yoktur. 

Kaldı ki, halen TEK elektrik dağıtım müessesele
ri şehir ve köyleri ve tüm kırsal elektrifikasyonu içine 
almaktadır. İşletme masrafları en az düzeyde tutul
maktadır. Bunlar köy ve şehir diye ayrıhrsa, aynı yö
rede tamir 'bakım ekipleri de ayrılır, imkânları, mas
rafları artırmak gerekir. En kötüsü de, aynı hava 
hattı üzerinde oluşan bir cereyan kesilmesinin kimden 
geldiğini ve arızayı kimin tamir edeceği konusu orta
da kalır. Yanlışlıkla tamir bakım ekip elemanları ce
reyana kapılabilirler. 

Ayrıca köye satılan elektrikte kâr etmek müm
kün değildir. Köy elektriği Devletin halk ihtiyacının 
karşılanmasındaki sosyo - ekonomik yönünü teşkil 
eder. iKâr etmeyen üniteler ise müessese olamaz, te
şekkül işletmesi olur. Zaten köyler halen kâr eden 
dağıtım müesseseselerinin zarar eden işletme ünite
leridir. 

Kendisini besleyen özel hatları olmayan ve yurt 
sathına serpiştirilmiş 36 000 köyün ayrı bir müessese 
olması fiilen mümkün değildir. 

Ayrıca köy elektrifikasyonu olayının geçmişte po
litik emellere alet edildiği ve bugünkü kalitesiz hizmet 
durumunun meydana geldiği herkesçe bilinmektedir. 

Geçmişte köy elektrifikasyonu 1312 sayılı Türki
ye Elektrik Kurumu Kanunu ile Kurumdan ayrı bir 
bölümü ve Türkiye çapında kendi ayrı bölgeleri var
dı. Eylül 1982 ayında yürürlüğe giren 2705 sayılı Ka
nun ile köy elektrifikasyonu ayrı bir teşkilat olma 
durumundan çıkarıldı, şehirlerden devir alınan teşki
latla birleştirildi, dağıtım müesseseleri bünyesine 
alındı. Teknik yönden köy elektrifikasyonu diye bir 
olay yoktur, konu elektriğin dağıtılmasıdır.» 

'Bu nedenle, bu «Köy elektrik müessesesi» ibare
sinin, yani 3 üncü maddenin (69 uncu sayfada) çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgöker. 
Sayın üyeler, aslında Kanun Tasarısına bağlı lis

te için başka önergeler de sayın üyeler tarafından (Baş
kanlık Divanına sunulmuş bulunmaktadır. Bu ba
kımdan, 15 inci maddede bir görüşme yaparken, da
ha sonraki listeye ilişkin girme veya çıkmaların gö
rüşülmesi şu anda bizce pek mümkün görülmemekte
dir. Sayın özgökerle birlikte aynı hususun, yine köy-
elektrik işleriyle ilgili elektrik müesseselerinin metin
den çıkarılmasına ilişkin Sayın Gürtan ve Sayın Ba-
yer'in de bir önergesi vardır; Sayın Özgöker de mü
saade ederlerse, bu hususlar liste incelendiğinde tek 
tek okutulacaktır; o zaman çıkarılması hususunu o 
zaman birlikte oylayalım. Çünkü, onlar verdikleri 
önergeleri hep 65 inci maddeyle ilgili olarak vermiş
ler. Demek ki, 65 inci madde görüşülürken; yani 
«Teşekkül ve kamu iktisadî kuruluşuna ait liste» di
ye bir madde var efendim. O maddede, «Bu Kanun 
hükmünde Kararnameye tabi İktisadî Devlet Teşek
külleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları, bunlara ait 
müesseseler ve bağlı ortaklıklar ve teşekküllerin ve 
Kamu İktisadî Kuruluşların ilgili olduğu bakanlıklar 
ekli listede gösterilmiştir.» diye bir hüküm var. O 
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madde görüşülürken bu önergeleri o zaman işleme 
tabi tutalım; zannederim daha doğru sonuç alına
caktır. 

Sayın Özalp, birşey mi var efendim? 
TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, soruları da 

o zaman mı soracağız?.. 
BAŞKAN — Şimdi değil • efendim, o zaman. 

«Neden buraya konulmuştur, niçin konulmamıştır. 
veya falan müessese neden yoktur?» diye o zaman 
sorular için bir bölüm hasredilecektir, o madde gö
rüşülürken; yani 165 inci madde görüşülürken bu 
önergeyi de müsaade ederseniz o zaman işleme koya
cağım. 

NURİ ÖZGÖKER — Önergenize katılıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 15 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden 
ler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum1: 
Müesseselerin nitelikleri 
MADDE 16. — 
1. Müesseseler tüzükelkişiliğe sahiptir. 
2. Müesseseler, bu (Kanun ve bağlı oldukları 

teşekküllerin kuruluş kanunlarında saklı tutulan hu
suslar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

3. Müesseseler, genel muhasebe, Devlet alım-sa-
tım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının tabi bulunduğu 
mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi 
değildir. 

4. Müesseselerin sorumluluğu sermayeleri ile sı
nırlıdır. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye de olmadığına gö
re, maddeyi oylarınıza sunuyorum: IKabul edenler.. 
Etmeyenler.. ;iı6 ncı madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Müesseselerin organları 
İMADDE 17. — • 
1. Müessesenin organları yönetim komitesi ve 

müessese müdürüdür. 
2. Yönetim komitesi müessesenin en üst düzey

de karar organıdır. 
3. Müessese müdürü, müessesenin yetkili ve so

rumlu yürütme organıdır. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 

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

Başkan sormak isteyen sayın 
Soru sormak isteyen sayın üye de olmadığına gö

re, maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları
nıza sunuyorum: (Kabul edenler... Etmeyenler.. 17 nci 
madde kabul edilmiştir. 

T8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetim komitesinin oluşumu 
MADDE 18. — 
1. Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden 

oluşur. 
2. Yönetim komitesinin başkanı müessese mü

dürüdür. 
3. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst 

düzey yöneticileri arasından, teşekkül genel müdürü
nün önerisi üzerine yönetim kurulunca atanır. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye de olmadığına gö
re, maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını
za sunuyorum: IKabul edenler.. Etmeyenler.. 18 in
ci madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yönetim komitesinin görev ve yetkileri 

•MADDE 19. — 
1. Yönetim komitesi, teşekkülce tespit edilen 

esaslara, işletme bütçesi ve programlara uygun oia-
rak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda mü
essesenin yönetimini sağlayacak kararları almakla 
görevlidir. 

2. Yönetim komitesi üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır ve kararlarım çoğunlukla alır. 
Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf ço
ğunluğu sağlamış olur. 

3. Yönetim komitesi, kararlarını karar gününü 
izleyen günden itibaren on gün içinde teşekküle gön
derir. 

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

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz de 
olmadığına göre, maddeyi Komisyondan geldiği biçi
miyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etme-
yanler.. 19 uncu madde kabul edilmiştir. 
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20 nci maddeyi okutuyorum: 
Müessese müdürü 
MADDE 20. — 
1. Müessese müdürü, teşekkül genel müdürünün 

önerisi üzerine yönetim kurulunca atanır. 
2. Müessese müdürü olarak atanabilmek için en 

az beş yıl kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üze
re toplam on yıl başarı ile çalışmış olmak ve genel 
müdürde aranan diğer niteliklere sahip bulunmak 
gerekir. 

IBAŞKAN — IBu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Komisyon ve (Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru da olmadığına göre, maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Müessese müdürünün görev ve yetkileri 
MADDE 21. — 
1. Müessese müdürü, müesseseyi, kanun, tüzük 

ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve yö
netim komitesi kararları doğrultusunda yönetir. 

2. Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde 
ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi temsil eder: Tem
sil yetkisini gerektiğinde devredebilir. 

ıBAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz de olmadığına 
göre, maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 21 
inci madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ iBÖLÜM 

Bağlı Ortaklıklar 

Bağlı ortaklıkların kuruluşu 
MADDE 22. — 
1. Bağlı ortaklıklar, 
a) iBir müessesenin bağlı ortaklık haline getiril

mesi, 
b) Teşekkülün iştiraklerdeki hissesini % 50'nin 

üstüne çıkması, 
c) Teşekkülün, sermayesinde % 50'den fazla 

hisseye sahip olduğu yeni bir şirket kurulması, şeklin
de oluşur. " 

2. IBağlı ortaklıklar Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu 2 nci fıkrada
ki «IKararın» kelimesinin baş harfini ufaltıyoruz, «Ba
kanlar Kurulu kararı» diyoruz.. «Kararın» kelimesi
nin «K» sının büyük yazılmasına gerek yok zannede
rim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz de olmadığına 

göre, bu düzeltmeyle birlikte 22 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler 
MADDE 23. — Bağlı ortaklıklar, bu Kanunda 

ve bağlı oldukları teşekküllerinin kuruluş kanunların
da saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hüküm
lerine tabidir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz de olmadığı

na göre, maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
23 üncü madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu ve genel mü

dürü 
MADDE 24. — 
1. Bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Genel 

Müdür dahil beş üyeden oluşur. 
2. Bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu 

kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde, te
şekkül genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için 
öngörülen nitelik ve şartlar aranır. 

3. Genel Müdür, ilgili 'Bakanın önerisi üzerine, 
Maliye IBakanının da imzası bulunan müşterek karar
name ile atanır ve Yönetim kurulunun tabiî üyesidir. 

4. Yönetim Kurulunun en çok iki üyesi, özel 
kesimi oluşturan ortakların hisselerinin her % 20'si 
için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hak
kına sahip oldukları dikkate alınarak Genel Kumlca 
seçilir. 

5. Yönetim (Kurulunun Genel Müdür dışında 
kalan üyelerinden biri ilgili bakan, diğeri Maliye Ba
kanı ve gerektiğinde üçüncü ve dördüncü üye ilgili 
feşekkül tarafından kendi mensupları arasından veya 
dışardan atanır. 
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6. Yönetim Kurulu üyeleri, temsil ettikleri ku
ruluşlara, tüzükte belirtilecek esaslara göre, bağlı or
taklık ve iştiraklerin faaliyetleri ve malî durumları 
.'hakkında rapor vermekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — (24 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon; bu birinci fıkrada «Yönetim 
Kurulu» ibaresinden sonra bir virgül koyuyoruz ve 
«Bağlı ortakların yönetim kurulu, Genel Müdür da
hil beş üyeden oluşur.» şekline getiriyoruz. 

Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir di
yeceği var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Buyurun Sa
yın Sabuncu, 

HÎLMÎ SABUNCU — Sayın (Başkan; 18 inci 
maddenin üçüncü fıkrasında, «'Yönetim komitesinin 
üyeleri müessesenin üst düzey yöneticileri arasından, 
teşekkül genel müdürünün önerisi üzerine yönetim 
kurulunca atanır.» hükmü var. Bu maddenin üçüncü 
fıkrasında ise, «Genel Müdür, ilgili Bakanın önerisi 
üzerine, Maliye Bakanının da imzası bulunan müş
terek kararname ile atanır ve Yönetim Kurulunun 
tabiî üyesidir.» hükmü var. Bağlı ortaklıklar müesse
selerden biraz daha geri planda olduğuna göre, aca
ba burada Maliye Bakanını devreye sokmak, iktisa
dî Devlet Teşekkülünden önce neden lüzum görülen 
bir husus olarak gelmektedir? Yani, bağlı ortaklıklar 
müesseselerden daha geri planda, ikinci planda kaldı
ğına göre, neden teşekkül bünyesine bırakılmamış da, 
Maliye Bakanını direkt olarak devreye sokmuşlar 
onu izah edebilirler mi? 

BÜTÇE - PLAN KOMtSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMtL ÇAKMAKLI — Sayın Sabuncu'ya çok te
şekkür ederim. Arz edeyim efendim. 

Müesseseler, bu kararnamedeki düzenleme içinde 
teşekkülün emrinde, sermayesini tamamen teşekkü
lün verdiği ünitelerdir ve müessese müdürü doğrudan 
doğruya teşekkül genel müdürüne bağlıdır. Oysa, 
bağlı ortaklıklar, burada da ifade edildiği gibi Dev
let sermayesinden başka sermayeleri de içinde bu
lunduran kuruluşlardır ve müesseselerden çok daha 
değişik bir anlayışla düzenlenmişlerdir. Bu nedenle 
böyle bir farklılığa ihtiyaç duyulmuştur. Sanıldığı gi
bi, ya da ilk bakışta göründüğü gibi bağlı ortaklıklar, 
müesseselerin altında, onlardan daha önemsiz ünite
ler değillerdir. Bu nedenle böyle bir düzenleme ya
pılmıştır. 

Arz ederim efndim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
24 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
Bağlı ortaklık deneticilerinin seçimi 
MADDE 25. — 
1. Bağlı ortaklıkların denetim kurulu üç üyeden 

oluşur. 
2. özel kesimi oluşturan hisselerin toplam ola

rak % 20 yi geçmesi halinde, özel kesimi temsil eden 
üyeler, kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu 
ile bu kesimi temsilen bir üye seçerler. 

3. Denetim kurulunun geriye kalan iki üyesin
den biri ilgili Bakan, diğeri Maliye 'Bakanı ve gerek
tiğinde üçüncü üye ilgili teşekkül tarafından kendi 
mensupları arasından veya dışardan atanır. 

4. Denetçilerde, Yönetim Kurulu Üyeleri için 
gerekli şartlar aranır. Ancak, meslekî ihtisas şartı 
aranmayabilir. 

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

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon; yalnız burada başlıkta «dene
ticilerinin seçimi» deniyor, maddede ise «denetçiler» 
deyimi var. Yani, «'Bağlı ortaklık denetçilerinin se
çimi' şeklinde mi, «Bağlı ortaklık denetçilerinin seçi
mi» şeklinde oluyor? 

BÜTÇE - PLAN KOMtSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMtL ÇAKMAKLI — «Denetçilerinin» olması 
lazım, matbaa hatasıdır. 

BAŞKAN — Başlıkta «i» harfini çıkarıyoruz ve 
«denetçilerin seçimi» şeklinde oluyor. 

NECtP BİLGE — Sayın Başkan; müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECÎP BİLGE — Sayın Başkan; 24 üncü mad

denin ikinci fıkrasında, «Bağlı ortaklıkların genel 
müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim ku
rulu üyelerinde, teşekkül genel müdürü ve yönetim 
kurulu üyeleri için öngörülen nitelik ve şartlar ara
nır.» deniyor, Yani, «nitelik» ve «şartlar» diye iki
sini birbirinden ayırmış. Halbuki, 25 inci maddenin 
son bendinde, «Denetçilerde, Yönetim Kurulu Üye
leri için gerekli şartlar aranır.» deniyor. Burada 
«nitelik» tabiri konulmamıştır, bunun konulması uy
gun olmaz mı? Konulması gerekmiyorsa, yukarıda 
niçin konuldu? 
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BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, şöyle geriye dö
nüp konuyu hatırlarsak; yukarıdaki maddede, «Bağ
lı ortakların genel müdürleri ile kamu kesimini 
temsil eden yönetim kurulu üyelerinde, teşekkül ge
nel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için öngörü
len nitelik ve şartlar aranır.» denmektedir. Orada ha
tırlanacağı gibi, tecrübe, yetenek vesaire gibi biraz 
önce tartıştığımız niteliği ve şart olarak düşünebile
ceğimiz tahsil süresi gibi, kamu hizmetinde bulunma 
gibi birtakım şartlar zikredilmiş ve «nitelik» ve «şart
lar» beraberce zikredilmiş. 

Dönüp aşağıdaki maddeye baktığımızda, «Denet-; 
çilerde, Yönetim Kurulu Üyeleri için gerekli şartlar 
aranır.» demişiz. Demekki yeteneği, bilgiyi falan ara
mıyoruz gibi bir noktaya geliyoruz oradan. Üzerinde 
ilk defa düşünüyorum bunun, konulabilir de efendim; 
yani «nitelik ve şartlar» diyebiliriz. Amaçlı bir ayrım 
değildir. "T" " ^ ^ 

BAŞKAN — Sayın Hükümette katılıyor mu buna? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAÎM 
KIRGÖZ — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yani, «...gerekli nitelik ve şartlar 
aranır.» şeklinde oluyor. 

MEHMET VEL1İD KORAN — Sayın Başkan; 
bir sorum var müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELlD IKÖRAN — Efendim, üçün

cü fıkrada, «Denetim kurulunun geriye kalan iki üye
sinden biri ilgili Bakan, diğeri Maliye Bakanı ve ge
rektiğinde üçüncü üye ilgili teşekkül tarafından kendi 
mensupları arasından veya dışardan atanır.» deniyor. 
Bunun hiçbir tarafında bir insicam yok, tamamen 
keyfî bir fıkra olarak konmuş. Ya içeriden seçilir, ya 
dışarıdan seçilir. Yani, «gerektiğinde» ne demek? Ya
ni, umumî heyet yok mudur ki «gerektiğinde» ol
sun?.. Vardır. Var olduğuna göre, kime bu inisiyatif 
tanınıyor? Bu çok muğlak bir şey, keyfî bir tasarruf
tur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE - -PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, Sayın Köran'm 
cevabını arz ediyorum: 

Şimdi üç denetim kurulu üyesi var. Bu denetim 
kurulu üyelerinden birisini mutlaka Maliye Bakanı 
seçiyor. Diğerini mutlaka ilgili Bakanlık seçiyor. 

Üçüncü üye için de, ikinci fıkrada zikredildiği gibi 
eğer özel kesim hisseleri % 20'yi aşıyorsa, onlar tara
fından; şayet aşmıyorsa, diyelimki % 15 ise, bu se
fer ilgili teşekkül tarafından kendi mensupları ara
sından veya dışarıdan görevlendirilecek birisi olacak 
anlamındadır bu düzenleme efendim. Daha net, daha 
anlaşılır bir düzenleme öneriyorsanız, tabiî ki değer
lendiririz efendim; ama bu maddenin mantığı böyle. 
Yani tekrar ediyorum; üç denetçi söz konusu. Bu de
netçilerden her halükârda birini Maliye Bakanı, yine 
her halükârda birini ilgili Bakanlık seçiyor. Diğer 
üçüncü üye için de şart var. Şayet bu bağlı ortaklık
ta özel kesimin hisseleri % 20'yi aşmışsa, bu hisse 
sahipleri bu üçüncü üyeyi kendi aralarından seçiyor; 
aşmamışsa, bu sefer teşekkül, yani kurum, kendi için
den veya dışından bunu seçiyor. Bilmem arz edebil
dim mi Sayın Koran? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın üyeler; 25 inci maddeyi mevcut düzeltme

lerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Bağlı ortaklık yönetim kurulunun ibrası 
MADDE 26. — 
1. Bağlı ortaklıkların, bilanço ve kâr - zarar cet

vellerini hazırlamaları ve en geç Mart ayı sonuna 
kadar Yüksek Denetleme Kuruluna göndermeleri zo
runludur. 

2. Yüksek Denetleme Kurulunun, bağlı ortak
lığa ilişkin raporunu hazırlaması ve en geç Mayıs 
ayı sonuna kadar bağlı ortaklık ve ilgili teşekküle gön
dermesi gereklidir. 

3. Bağlı ortaklık genel kurulu en geç Haziran 
ayının sonuna kadar toplanır ve Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını 
verir. 

4. Genel Kurul kararlarına ilişkin tutanak üç iş
günü içinde Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 
Yüksek Denetleme Kurulu, bağlı ortaklık genel ku
rulunca alman kararı, ilgili teşekkül hakkında düzen
leyeceği raporda değerlendirir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

— 65 — 
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27 nci maddeyi okutuyorum. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İştirakler 

İştiraklerin yapılması ve nitelikleri 
MADDE 27. — 
1. Teşekkül veya bağlı ortaklığın bir anonim 

şirkete iştiraki, ilgili teşekkülün önerisi üzerine Koor
dinasyon Kurulu kararı ile yapılır. 

2. Bir anonim şirkete iştirak için, teşekküllerin 
veya bağlı ortaklıkların katılma payları toplamının, 
iştirak edilen şirketin sermayesinin en az % 26'sı ol
ması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması 
halinde de % 26'dan aşağı düşürülemez. 

3. Teşekkül iştiraklerine ait hisse senetlerinin 
mülkiyeti teşekküle, bağlı ortaklık iştiraklerine ait 
hisse senetlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. 

Sayın Sabuncu, buyurun. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
27 nci maddenin birinci fıkrasında, Koordinas

yon Kurulu kararı ile ancak teşekkül ve bağlı ortak
lığın bir anonim şirkete iştiraki söz konusu olabile
cek. Anayasada «Bakanlar Kurulu» geçmektedir, ic-
raî kurul olarak ikinci bir kurul; acaba kime karşı 
sorumlu olacak, nasıl bağdaştırılacak?.. Bakanlar Ku
rulunun içinde icracı bir Koordinasyon Kurulu ya
tırımlara karar verecek, daha doğrusu anonim şirke
te iştirake karar verecek; bunu nasıl tedvin etme im
kânımız olacak?.. «Koordinasyon Kurulu» yerine, 
bendeniz Bakanlar Kurulu kararının uygun olacağı 
kanısındayım. Belki, Koordinasyon Kurulu, Bakan
lar Kurulunun içerisinde; ileriki maddelerde bu Ka
rarname ile Koordinasyon Kuruluna vücut veril
mektedir, istişarî organ niteliğinde kurulabilir; ama 
istişarî organın icraî yetkisinin olması biraz uygun
suz bir durum yaratmıyor mu?.. Koordinasyon Ku
rulu, teşekkül ve bağlı ortaklığın bir anonim şirkete 
iştirakine karar verecek ve o Koordinasyon Kuru
lunun kararı (Bakanlar Kurulunun içindeki Koordi
nasyon Kurulunun kararı veya dışarıdan bazı kişiler 
var) Hazinenin iştirakini, teşekkül ve bağlı ortaklık 
kanalı ile tesis edecek. Bu, bana biraz ters geldi. 

Üç No. lu fıkrada da, «Aynı ortaklığa birden 
fazla teşekkül ve bağlı ortaklık iştirak edemez» di
yor. Neden edemesin, sakıncası nedir?.. İkincisi, zo
runluluk söz konusu olduğunda şirket kurtarma gibi; 

adı üstünde, öyle anılan şekilde Halk Bankası ve Zi
raat Bankası kredi vermişler bir ortaklığa; ikisi bir
den kredisini kurtarmak istiyor, o, ona mı devrede
cek; ne olur ikisi birden girerse?.. Mesela, Sümerbank 
ile Emlak Kredi Bankası bir yere girerse; neden bunu 
getirdik veya Komisyon neden bunu kabul etti?.. Bu 
konuda da, «Aynı ortaklığa birden fazla teşekkül 
ve bağlı ortaklığın iştirak edemeyeceği» hükmünün 
çıkarılması ne mahzur taşır; mahzur söz konusu de
ğilse, Komisyon bu fıkrayı çıkarmak istemez mi?.. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 

Sayın Komisyon buyurun. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, Sayın Sabun-
cu'ya tekrar teşekkür ederim; ancak galiba bir yanlış 
okuma oldu. Komisyon, aynen kendisi gibi düşüne
rek, bu maddeyi çıkarmıştır. 39 uncu sayfaya bakar
larsa, madde değişiktir; galiba Sayın Sabuncu 38 inci 
sayfadan okudu, arada fark var. Komisyonumuz, o 
düşündüğünüz mahzurları, aynen sizin gibi düşüne
rek, o maddeyi çıkarmıştır efendim; 39 uncu sayfada 
düzeltilmiş şekli ile görüyorsunuz. Sanıyorum o ko
nuda bir problem kalmadı. 

Koordinasyon Kuruluna gelince; Koordinasyon 
Kurulu, bu Kararnamenin en can alıcı noktalarından 
birisidir ve piyasa içinde üretim yapan kamu mül-
kiyetli işletmelerin hemen tüm meselelerini birleşti
rerek, tekrar derleyip toparlayarak, İktisadî Devlet 
Teşekkülü ve KİK ayırımını getirerek, Hazine mül
kiyetini yeniden düzenleyerek; Hazineyi direkt işti
rakçi yapmayarak, bir yeni bakış açısı geliştirilmiş ve 
bu Kararname ortaya çıkmıştır. Bunun koordinasyo
nunu da, bu Kararname 57 nci maddede derpiş edi
len bir Koordinasyon Kurulu ile sağlamak istemiş
tir. Bu Koordinasyon Kurulu, onbir bakandan oluş
maktadır. Devlet üretiminin, Devlet mülkiyetindeki 
üretimin bütün sorunlarını, yatırım ve işletme prob
lemlerini çözmek üzere böyle bir kurul oluşturulmuş
tur, bu Kanun Hükmündeki Kararname ile gelmiş
tir, yepyeni bir kuruldur, başka bir yerde, başka bir 
hukukî düzenlemede bulunmak mümkün değildir; 
Kararnamenin anaprensiplerinden birisidir bu Kurul. 
Maddesi gelince yararını, zararını tartışırız; ama 
Koordinasyon Kurulu üzerinde şimdilik söyleyebile
ceklerimiz bunlar. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Madde ile ilgili soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
27 nci madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum. 
İştiraklerin yönetimi 
MADDE 28. — 
1. Teşekkül ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin 

yönetim kurullarında, teşekkül ve bağlı ortaklığı tem-
silen her % 15 hisse için en az bir üye bulundurulur. 

2. Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, teşek
külün veya bağlı ortaklığın kendi mensupları arasın
dan ve imkân dahilinde iştirakin bulunduğu yere en 
yakın teşekkül veya bağlı ortaklık birimi içinden te
şekkül veya bağlı ortaklığın yönetim kurulunun gös
tereceği adaylar arasından seçilirler. 

3. Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, Yöne
tim Kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyet
leri ve malî durumu hakkında, tüzükte belirtilen esas
lara göre, teşekkül veya bağlı ortaklığa bilgi vermekle 
yükümlüdürler. 

4. Teşekkül veya bağlı ortaklık, Türk Ticaret 
Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün hak
lara sahiptir. Bu haklar temsilcinin varlığı ileri sürü
lerek kayıtlanamaz. 

5. Her teşekkül ve bağlı ortaklığa ait iştirakle
rin bilanço ve netice hesapları, teşekkül ve bağlı or
taklıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
28 inci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler, Tasfiye ve Denetim 

BtRİNCÎ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Plan, program ve bütçe 

MADDE 29. — 
1. Teşekküller, yatırım ve işletme faaliyetlerini 

plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler. 
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2. Teşekküllerin yatırım ve finansman program
larının hazırlanma şekli, Maliye Bakanlığı tarafından, 
Devlet Planlama Teşkilatının ve Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun görüşleri alınarak tespit 
olunur ve Koordinasyon Kurulunun onayına sunu
lur. 

3. Teşekküllere ait yıllık genel yatırım ve finans
man programı, takvim yılı başından en az yetmişbeş 
gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. 

4. Teşekküllerin işletme bütçeleri, her hesap dö
nemi için, yıllık genel yatırım ve finansman progra

mındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yöne
tim Kurulunca onaylanır. İlgili Bakanlık, gerekli 
hallerde daha uzun, devreler için işletme bütçesi ha
zırlanmasını isteyebilir. 

5. Teşekküllerin yatırım ve finansman program
larında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe 
uygun olarak işletme bütçelerinde de gerekli düzelt
meler yapılır. 

6. Kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman 
programlarının birer örneği, Maliye Bakanlığına, 
Devlet Planlama Teşkilatına Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruluna ve ilgili bakanlıklara, işletme 
bütçeleri ise teşekküllerce ilgili Bakanlığa ve Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyiernliz?.. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, bir so

rum olacak efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, maddede her 

fıkraya bir numara konmuş. Acaba özel bir sebebi 
mi var?.. 

BAŞKAN — «Niye fıkralara numara konmuş?..» 
deniliyor; gerçi bütün maddeler hep öyle de. Buyu
run Sayın Komisyon. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, bu Kanunun ana-
esprisinde bu var. Daha açık, daha detaylı bir sıra
lama anlayışından kaynaklanmıştır numara koyma. 
Böyle kompleks bir konudur, tasrih edelim diye koy
duk efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 
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30 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yatırım projelerinin hazırlanması 
MADDE 30. — 
1. Teşekküller, kalkınma planına göre kendileri 

tarafından yapılması gereken yatırımlara ait malî 
ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak 
projelerini hazırlamakla yükümlüdürler. 

2. Yatırım projelerinin hazırlanmasında aşağıda
ki hususlara uyulur : 

a) Devlet Yatırım Bankası, proje hazırlıklarında 
teşekküllere yardım eder. 

b) Hazırlanan projeler, takvim yılı başından ye
di ay önce ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teş
kilatına gönderilir. 

c) İlgili Bakanlık, projeler üzerinde gerekli ince
lemeleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve fi
nansman programına dahil edilmek üzere aynı yılın 
Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkila
tına ve Maliye Bakanlığına gönderir. 

3. Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz. 
4. Bakanlar Kurulunca, teşekküllere kendi im? 

kanlarıyla karşılayamayacakları yatırım görevi veril
diği takdirde, bu görevlere ilişkin ve özkaynaklardan 
karşılanması gereken kısım, devlet bütçesinden ser
maye olarak yılı içinde karşılanır. 

PAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyv?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 30 uncu madde kabul edilmiştiı. 
31 inci maddeyi okutuyorum. 
Yatırım ve finansman programlan 
MADDE 31. — 
1. Teşekküllere ait uzun vadeli veya yıllık ge

nel yatırım ve finansman programlarının hazırlan
masında, finansman imkânları ve teşekküllerin yatı
rım kapasiteleri göz önünde tutulur. 

2. Teşekküllere ait uzun vadeli yatırım ve fi
nansman programları, ilgili bakanlığın incelemesin
den geçtikten sonra, Maliye Bakanlığına ve Devlet 
Planlama Teşkilatına gönderilir. 

3. Yıllık genel yatırım ve finansman programı, 
Maliye Bakanlığı tarafından, Devlet Planlama Teş
kilatının da görüşü alınarak hazırlanır; 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 
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Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum. 
Küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırım

ları 
MADDE 32. — 
1. Küçük tamamlama yatırımları, teşekküllerin 

kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje ma
liyeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında be
lirlenen sınırı aşmamak kaydı ile, Yönetim Kurulu
nun önerisi ve ilgili bakanlığın onayıyla yapılır. 

2. îdame ve yenileme yatırımları, Yönetim Ku
rulunun kararı ile yapılır ve durum, gerekçesiyle bir
likte kararı izleyen 15 gün içinde ilgili bakanlığa, 
Devlet Planlama Teşkilatına ve Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruluna bildirilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buradaki «15» rakamını yazıyla yazmak suretiyle 

maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 

Fiyat ve tarifeler 
MADDE 33. — 
1. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar, işlet

melerinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarım tes
pitte serbesttirler. 

2. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara ko
nuları ile ilgili olarak ve kalkınma planı ve yıllık 
programlardaki ilkelere uyularak Bakanlar Kurulun
ca görev verilebilir. 

a) Bu görev nedeniyle mahrum kalınan kâr, il
gili bakanlık ve Maliye Bakanlığınca, kuruluş muha
sebe kayıtları esas alınarak birlikte tespit edilir. Mah
rum kalman kâr; bu görevin yerine getirilmesi için 
tahsis olunan kaynakların % 10'u olarak hesaplamr. 

b) Bu görev nedeniyle mahrum kalınan kâr, ait 
olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın Genel Büt
çesine konulan ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler?.. Sayın Sabuncu ve Sayın Koran. 

Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 
HÎLMÎ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye-

, 1er; 

$8 — 
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33 üncü madde Komisyonca yeni şekline getiril
miştir. Burada, hakikaten İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin birim verimliliklerinin tespiti bakımından son 
derece önemli bir madde ile karşı karşıyayız. 

33 üncü madde orijin metni halinde; «Bakanlar 
Kurulunca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altın
da bulunduğu takdirde; 

a) Zarar ile birlikte mahrum kalınan kâra ait 
olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın genel büt
çesine konularak ödenekle karşılanır. Mahrum kalı
nan kâr miktarı mal ve hizmetlerin satış maliyeti 
üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk ettirilerek belir
lenir.» diyor. 

Şimdi, bunu zannediyorum Komisyon biraz da
ha basite irca etmek için bu hükmü getirmiş de ola
bilir veya herhalde Sayın Çakmaklı'nın Komisyon 
adına açıklayacakları bir husus vardır. 

Komisyon metninde, «Mahrum kalınan kâr; bu 
görevin yerine getirilmesi için tahsis olunan kaynak
ların % 10'u olarak hesaplanır.» diyor. Eğer şu andan 
itibaren yapacağım hesaplama yanlış ise (Tabiî Komis
yon metninin arkasındaki müzakereleri bilme imkânı
mız yok, bulamamıştık müzakerelerinde.) düzeltme
lerini istirham ediyorum. Bu görevin yerine getiril
mesi için tahsis olunacak kaynak; yani Bakanlar Ku
rulunca bir görev verilecek, diyelim afet evleri yap
mak üzere veya başka bir konuya eğilmek üzere, 
İktisadî Devlet Teşekküllerine, ya da bir bankaya 
denilecek ki, «Şu faiz oranı üzerinden şu kadar lira 
plasmanda bulunacaksın.» Eskiden maliyete göre he
saplanırdı bu, «Satış maliyeti» denilen de kararna
mede bu idi. Şimdi spesifik örnek arz etmek istiyo
rum : Bir milyar liralık ipotekli bir kredi için bir fon 
ayrılmış ise, 100 milyon lira mı verilecek?.. Bir kre
diden dolayı bir milyar lira kaynak ayıran bir ban
kaya 100 milyon lira verdiğimiz takdirde, o banka
nın, o kaynağı bulmak için katlandığı maliyet % 
10*un çok fevkinde ise, diyelim ki, bir milyar lirayı 
temin için ı% 10 değil de, % 20 maliyete katlanma 
durumunda kalmışsa, biz buna 200 milyon lira kat
lanmasına rağmen 100 milyon lira vereceğiz. Ara
daki 100 milyon liralık kaybı, % 10 kaybı hangi ik
tisadî prensibe dayandırmıştır Sayın Komisyon?.. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VEL1D KORAN — Sayın Başkan, 

muhterem üyeler, sayın Hükümet temsilcileri; 

33 üncü maddenin birinci fıkrası ile ikinci fıkra
sını bağdaştırmak mümkün değil. «Teşekkül, müesse
se ve bağlı ortaklıklar, iştiraklerinde üretilen mal ve 
hizmetlerin fiyatlarını tespitte serbesttirler.» diyor. Ya
ni, maliyeti ne olursa olsun, istediği şekilde, istediği 
fiyatı koyacak ve vatandaşa, «İstersen ye budur, is
tersen yeme budur.» diyecek.,. 

İkinci fıkrada ise diyoruz ki, «Üretilen mal ve hiz
metlerin fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir.» Böyle şey olmaz. Kanun tekniğinde bu
nu ciddiyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Ya Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir veyahut serbest bıra
kılır. Serbest bırakılması bizim için mümkün değil
dir; çünkü, serbest bıraktığınız zaman müessese daimî 
olarak keseri kendi tarafına yontacaktır. Bunun önü
nü almak da mümkün değildir; çünkü kontroldan va
reste olacaktır. Bu maddeyi buraya koyduğunuz za
man ve bu neşredildiği, yürürlüğe girdiği zaman bu 
bir kanun hükmünü taşıyacaktır; kanundur. Kanunda, 
«Efendim, bunu böyle yapamaz» diyemeyeceğiz; şu 
halde burada mutlaka birinci fıkrayı çıkartıp ikinci 
fıkrayı esas almalıyız; «Üretilen mal ve hizmetlerin 
fiyatları gerektiğinde» değil, «Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir.» dememiz lazımdır; eğer yalnız KİT'leri 
değil, vatandaşı da düşünüyorsak. Böyle ikili bir tefrika 
koyduğumuz zaman, daimî olarak müessese nemala-
nacak, ama vatandaş, müstehlik ezilecektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Çakmaklı, buyurun. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim; izninizle Sayın Kö-
ran'dan başlıyorum; daha sıcağı sıcağına bir madde. 

Bir kere, zannediyorum Sayın Koran, gene 42 nci 
sayfadaki Kanun Hükmündeki Kararname metnini, 
Hükümet metnini okudular. Bizim Komisyon metni
miz, «Fiyat ve tarifeler, madde 33» 43 üncü sayfa
dadır ve tamamen farklı ifade buyurdukları, oku
dukları metinden, önce, orada bir yanlışlık var. Biz, 
«üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları gerektiğinde Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir.» demedik. O yok biz
de; ancak Sayın Köran'ın temeldeki endişesi üzerin
de biraz durmak istiyorum; Kararnamenin en can 
alıcı noktalarından birisi burasıdır. Bu 33 üncü mad
de üzerinde çok düşünülmüş ve yeni bir metin geti
rilmiştir. * 

Daha eskilere dönersek, 440 sayılı Kanunda da 
fiyat ve tarifeler, madde 24'te aynı biçimde düzen
lenmiştir; «Teşekküller mal ve hizmet fiyatlarını tes-
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pitte serbesttirler. Bu mal ve hizmetlerden temel mal 
ve hizmet mahiyetinde olanların fiyatları gerektiğin
de Bakanlar Kurulunca tespit edilebilir.» diye devam 
ediyor. Yani bu, bir eski düzenlemedir. 

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra, başa dönüyorum 
ve Sayın Sabuncu'nun, gerçekten bu çok önemli ko : 

nudaki düşüncelerine yardımcı olacak bazı açıkla
malar getirmek ve cevap arz etmek istiyorum. 

Bu Kararname iki ayrım getirmiştir. Bir; İktisadî 
Devlet Teşekkülü ayrımı, diğeri, KİK, yani Kamu İk
tisadî Kurumu ayrımı. Tarif bazında demiştir ki, «Bu 
iki müessese de, bu iki ayrım da; hem İktisadî Dev
let Teşekkülü, hem Kamu 'İktisadî Kurumu verimli 
çalışacaktır.» Verimsiz çalışma diye bir anlayış yok; 
ancak İktisadî Devlet Teşekkülleri verimli çalışmala
rının yanında, mutlaka kârlı çalışacaklar. Bu haliyle 
tam bir piyasa kurumu gibi çalışarak, fiyatlarını ken
dileri tespit edecekler ve geçen yıl 318 milyar, bu se
ne 500 milyara doğru varan bir kaynağı , Bütçeden 
istemeyecekler. 

Kamu İktisadî Kurumları ise, verimli çalışmaları
nın yanısıra fiyatlarına ve tarifelerine müdahale ile 
kârlı çalışmayabilirler. Kârlılık ayrı bir konu. Kâr
lılık, fiyat ve tarife ile değişen bir konu. 

Bir işletme verimli olabilir; ama kârlı olmayabi
lir. Bu açıdan bu temel ayrımı getirdikten sonra, Ka
rarnamenin diğer maddelerinde Hükümetin bu ayrı
mı gayet güzel; yani geçmişte 440 sayılı Kanundaki 
en büyük eksikliği gidermiş, sisteme kavuşturmuş; fa
kat daha sonra hem IDT'lerin, hem KİK'lerin fiyat 
ve tarifelerini aynı esasa bağlamış; personel rejim
lerini aynı esasa bağlamış, denetim biçimlerini aynı 
esasa bağlamış ve cetvelde de bu mantığı sürdürerek 
hepsini İDT yapmış. 

Komisyonumuz, Hükümetle, bizzat Sayın Bakanla 
Bakanlar Kurulu üyeleriyle doğrudan görüşerek, top
lantılar düzenleyerek tüm kamu kurumlarının genel 
müdürlerini, özellikle banka genel müdürlerini Ko
misyona çağırarak,. ayrı ayrı toplantılar yaparak bu 
konuyu çok tartışmıştır. Şöyle demişizdir : «Yıllar
dır süren ve kamu maliyesine çok büyük yükler ge
tiren KİT olayının çözümü, temel mal ve hizmet üret
meyen ve kamu kurumu niteliğinde olmayan kuruluş
ları fiyat tespitlerinde serbest bırakın ve bir piyasa 
kurumu haline getirmeye çalışın. Ancak, eğer bun
lara ihtiyacınız olur da bir piyasa organı olarak bun
ları kullanmak isterseniz, bir görev vererek bunu 
yapın; fiyatlarına müdahale etmeyin.» İşte bu gö
revlendirme ahvalinde de kullandıkları kaynakların 
% 10'u kadar, (Ki Sayın Sabuncu'ya burada cevap 

veriyorum) maliyet de içinde kaynak tarifinin. Yani 
maliyetlerinden sonra, maliyet artı % 10 kâr anla
mında anlaşılması lazım bunun. Şimdi onu ifade ede
ceğim; çok düşündük, ya uzun uzun bir maliyet he
sabı sistemi getirmeye çalışacaktık; o mümkün değil
di, ya da «Kullandıkları kaynakların mahrum ka
lınan kârın içinde» kavramıyla bunu içice getirdik. 
Tabiî, bankacılık örneği çok iyi bir örnek değil Sa
yın Sabuncu. Yani, orada kaynakları dışarıdan top
layıp, kamunun kendisine verdiği görev için kullan
ma anlayışını dikkate almamışınız. Ancak; mal üreten 
bir işletme düşünün, hangi kaynağı kullanıyorsa; ser
maye dahil, özkaynağı dahil, yabancı kaynağı dahil, 
ona verdiği faiz dahil, kullandığı diğer fizikî girdiler 
dahil, hepsini toplayacağız, bunların adına «Kaynak» 
diyeceğiz. Buna insangücü de dahil, içeride ücretini 
verdiğiniz insangücü de dahil; bunların toplamının 
% 10'u. Belki % 20'lik bir hizmet yapacaktır, kamu
ya; fakat % 10 kârla bunu alacaktır anlamındadır bu. 

özetle şunu arz etmek istiyorum : Bu Kararname 
ile yapılmak istenen şey, Hükümetten geldiği metniyle 
niyet olarak ifade edilmiştir; fakat Kararnamenin içe
riği, diğer maddelerin düzenlenmesi ve cetvel düzen
lemesi bu niyete uygun olmadığı için, bu Kararname 
âdeta yeniden düzenlenmiştir, yeni bir mantıkla dü
zenlenmiştir, bu mantık da büyük ölçüde 33 üncü 
maddede saklıdır ve bir de cetvele yansımıştır bu. 
Cetvelde biz İDT ve KİK ayrımını yeni baştan yap
tık ve temel mal ve hizmet üreten kurumların; ör
neğin Türkiye Elektrik Kurumunu iktisadî Devlet Te
şekkülü sayma şansımız yok. Sayın Köran'ın endişe
leri orada devreye giriyor. Şayet Türkiye Elektrik Ku
rumunu siz İktisadî Devlet Teşekkülü yaparsanız, fi
yat ve tarifelerini, kâr etsin diye serbest bırakırsanız, 
bu, piyasa kurumu olmadığı için; çünkü tekel olan 
bir işletme piyasa kurumu değildir, atipik bir olaydır 
bu. Bunu piyasaya saldığınız, «fiyatını da serbest et» 
dediğiniz zaman, hem tekel yapacaksınız, hem fiyatı
nı serbest bıraktıracaksınız; bu olmaz. Dolayısıyla, 
bunları cetvelde ayırdık. Daha sonra göreceksiniz; 
KİK ayırımında, Kamu İktisadî Kurumu ayırımında 
bunlar fiyatlarını serbestçe tespit edemezler. Yani, 
Bakanlar Kurulu müdahalesi orada vardır. Bu tür 
işletmeler edemezler; ama Sümerbank'ın ayakkabı fab
rikası, ama Antalya'daki ambalaj sandığı fabrikası; 
bunların fiyatını Bakanlar Kurulu tespit etmez ki... 
Bunlar gibi iş yapan pek çok firma var piyasada; «Bı
rakın onlarla rekabet etsin» mantığıyla düzenledik 
maddeleri; ancak fiilî ve hukukî tekelleri ayırdık, on
ların fiyatlandırması ayrı ve cetveldeki yeri de ayrı. 
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Bu açıdan, konuyu bu genişlik ve bu derinlikte 
düşündüğümüzde, yıllardır kamu ekonomisinin, ka
mu maliyesinin çektiği zararları, KİT sübvansiyonla
rını biz ve Hükümet; bir kısmıyla ortadan kaldırmak 
için yeni bir ayırım getirmişizdir. Devlet mülkiyetli iş
letmelerin bir kısmı İktisadî Devlet Teşekkülüdür, bir 
kısmı Kamu İktisadî Kurumudur. İktisadî Devlet Te
şekkülü olanlarda fiyatlarını serbest tespit etme il
kesi getirilmiştir, Kamu İktisadî Kurumu olanlarda bu 
getirilmemiştir; cetvelde bunları göreceğiz. 

Dolayısıyla, sık sık söylüyorum; Türk ekonomisi
nin bilinen rakamlara göre % 53'ü Devlet mülkiyet-
lidir, kamu mülkiyetli işletmelerdir. Bu işletmelerin 
düzenlenmesi, bunların fiyat ve tarifeler bazında ye
niden düzenlenmesi ve bir kısmının piyasa kurumu 
haline getirilmesi, Türk ekonomisinin geçmişinin so
runuydu, bugünün sorunu, yarının da sorunu olmak
ta devam edecektir. Komisyonumuz, bunları biraz 
daha piyasa kurumu haline getirebilecek, kendi ken
dilerine çalışabilecek, çalışamazlar ise, çalışmayacak
lar ise, durmadan vergilerle vatandaşa harcedilmesi 
gereken vergilerle bunları beslemeyi ortadan kaldır
mak istemiştir. Dolayısıyla, işletmecilik anlayışını, 
bunların piyasa içinde öğrenmeleri gerekmektedir ve 
fiyatlarına müdahaleyle bunları ayakta tutmak sunî 
işletmeciliğe doğru Türkiye'yi götürüyor; durmadan 
verimsiz, katma değer yaratmayan; ama para oyun
larıyla «işletmecilik yapıyoruz» zehabına bizi götürü
yor. Bu açıdan bu geniş düzenlemeyi yaptık, bu mad
deyi özünden değiştirmeye çalıştık; ama Devletin bun
lar üzerindeki görev verme yetkisini de ortadan kal
dırmadık. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 

Maddeyle ilgili soru var mı efendim?.. Buyurun 
Sayın Sabuncu. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Kanun Hükmündeki Kararnamenin orijin, Bakan
lar Kurulundan çıkmış şekliyle 33 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının (b) bendi «Mahrum kalınan kâr 
miktarı, mal - ve hizmetin satış maliyeti üzerinden 
% 10 kâr payı tahakkuk ettirilerek belirlenir.» di
yor. Zannediyorum, Sayın Çakmaklı bu konuya ben
zer ifadede bulundular. Halbuki kendi getirdiklerin
de «Kaynağın % 10'u» diyor. Oradan kaynak mik
tarı anlaşılıyor, kaynağın maliyetinin % 10'u değil. 
«Kaynak maliyetinin % 10'u» demeleri lazımdı o za
man. İfadede zannediyorum bir hata var. Bu bakım-
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dan, bu konu üzerinde ne düşünüyorlar?.. Esasında, 
zannediyorum orijin metin daha doğru olacak; «Kay
nakların % 10'u» olmamak lazım, satış maliyeti esas 
olması lazım. 

Sürekli olarak huzurunuzu işgal ediyorum; şu 
anda Dünya Bankası ve IMF'in de üzerinde önem
le durduğu Kanun Hükmünde Kararnameyi görü
şüyoruz. Sayın üyelerimizin değerli görüşleri bu şe
kilde zannediyorum faydalı olacak; o bakımdan hu
zurunuzu işgal etmek zorunda kalıyorum, özür di
lerim. 

Bir de, Komisyon raporunda da var; 33 üncü 
madde, teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklarla il
gili, Kamu İktisadî Kuruluşlarıyla ilgili değil. Ko
misyon raporunda da KİK diye belirtilmiş, halbuki 
Kl'K'ler 'bundan sonra gelecek. Yani, sosyal verimli
lik değil burada, kârlıklık esastır 'bunlar için. İktisadî 
sahada, ticarî esaslara göre faaliyette bulunmak mec
buriyetinde olan müesseseler düzenlenmektedir. Ti
caret esastır, iktisadî faaliyet esastır, kâr esastır bu 
kuruluşlarda. Piyasa düzenlemesi gibi, hakikaten ge
nel ekonominin kurallarının dengeli halde teşekkülü 
bakımından hayatî önemde İktisadî Devlet Teşek
küllerinin görevlerini yapmaları gibi Devlete mah
sus görevler vardır; ama KlK'lerde bu daha ağır 
basmaktadır. İktisadî Devlet Teşekküllerinde ikinci 
planda kamu yararı söz konusu olmakla birlikte, 
birinci plana kârlılık geçiyor. K'IK'te birinci plana 
kamu yararı geçiyor, ikinci plana kârlılık geçiyor. 
Sosyal verimlilikle kârlılık ikisi arasında farklı. Bu
rada KIK'lerdekinin tersine, kârlılık geçiyor; arz et
tiğim gibi, sosyal verimlilikte esas olmak üzere, an
cak ikinci planda. KlK'lerde ise bu iki kavram yer 
değiştiriyor, sosyal verimlilik birinci plana geçiyor. 

O bakımdan, bunu karıştırmamakta fayda var 
ve 33 üncü maddenin Komisyondan gelen ikinci fık
rasının '(a) bendi yerine, Tasarının, Kanun Hükmünde 
Kararnamenin orijin metnindeki üçüncü fıkranın 
(b) bendinin alınması daha faydalı olmaz mı; eğer 
açıkladıkları bu şekilde ise? Orijin metindeki şekilde 
anladım ben; Sayın Çakmaklı'nın açıklamalarından 
bu çıkıyor. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
, Sayın Çakmaklı, buyurun. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, son derece teknik 
bir tartışma. Tabiî buradan karşı karşıya bunu, ora
dan buraya izah etmek zor. 

— 71 — 
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Bakın ne deniliyor: «Mahrum kalınan kâr mik
tarı, mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 
kâr payı tahakkuk ettirilerek belirlenir.» Ne demi
şiz?.. «...bu görevin yerine getirilmesi için tahsis olu
nan kaynakların % 10'u...» Mahrum kalınan kâr, 
kaynakların % 10'u; yani bu görevi yerine getirir
ken Devlet bu işletmeye, «Şunu yapacaksın» diye 
bir görev verdiği zaman, işletme, bu görevini yerine 
getirirken tahsis ettiği kaynakların; her türlü kayna
ğın, son derece serbest bıraktık; yani ikame edebile
ceği, bu işi yapma yerine başka şey yapsaydı ne ya-
pabilecekse ve bu iş için tahsis ettiği kaynaklan biz 
çok geniş tuttuk. Yani öz kaynağa; Sayın arkada
şım çok iyi bilir, faiz yürütülmez. Yani, şurada «mal 
ve hizmetin satış maliyeti» derken, bu maliyetin için
de öz kaynağın maliyeti yoktur. Mesela bir işletme, 
bir İktisadî Devlet Teşekkülü kendi öz kaynağıyla 
Devletin kendisine verdiğ bir görevi yerine getirse, 
klasik anlamdaki maliyet hesabı içinde bu öz kay
nağın bu maliyetin içinde yansıması mümkün değil
dir. Ancak; bu biçimde düzenlediğimizde bu iş için 
kullandığı öz kaynağı, kalkar, «Ben bu işte bu pa
rayı kullanmasaydım şurada kullanacaktım» diye
bilir rahatlıkla. Yani, kaynakların % 10'u; maliyet 
artı % 10 kâr anlamında, bu bize daha net, daha 
esnek, daha geniş kuruluşlar lehine bir yorum geti
riyor gibi gelir ve öyledir de; kaynakların % 10'u. 
Yani klasik anlamda, vergi hukukumuzun öngördü
ğü maliyet hesabı açısından daha geniştir bu; ona 
göre daha geniştir. 

Bilmiyorum Sayın Arkadaşım tatmin oldu mu? 
Yani, teknik kavram; başka türlü açmak mümkün 
değil. Aksi takdirde burayı bir maliyet hesabı çizel-
gesiyle doldurmamız gerekirdi. Nihayet Devletin Dev
letle yapacağı bir pazarlıktır bu; yani bir hesap bi
çimidir. Geçmişte bu, geçmiş yıl kayıtlarına filan 
bakarak yapılıyordu; ama burada işletme, «Madem 
bana bu görevi veriyorsun, ben bunun için şu kadar 
kaynaktan mahrum kaldım, şu kadar kaynak kul
landım; bu kaynaklar şu kadar tutuyor, artı % 10* 
uyla bana bunu geri ver» diyecek. Hesap gayet ba
sit. Yani her yılda, her işletmede; bankacılık kesi
minde ayrı, mal üreten kesimde ayrı, başka yerde 
ayrı hesaplanabilecek durumdadır "bu. Dolayısıyla, 
buraya standart bir maliyet hesabı getirmek müm
kün değildi; o bakımdan böyle düzelttik. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili Sayın Köran'm 

bir önergesi var, okutuyorum: 

j Danışıma Meclisi Başkanlığına 
60 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33 

üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
düzeltilmesini saygıyla arz ve teklif ederim. 

Velid KORAN 
1. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar işlet

melerinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları Bakan
lar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Köran'ın önergesinin lehinde, 
aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?... 
Yok. 

Sayın Komisyon?... 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Sayın önerge sahibi Arkadaşıma, özellikle uzun 
açıklamalarımda anlatmaya çalıştım; bu cümle, bu 
Kararnamenin özüdür. Yani, İktisadî Devlet Teşek-

I külünü ve KİT'i tarifen ayırıyoruz. Geçmişten far
kı bu bunun. Yani geçmişte de vardı da, burada da
ha değişik biçimde ayırıyoruz. Bakanlar Kurulunca 
IDT'lerin fiyatları tespit edilemez; edildiği için böyle 
oluyor zaten. Bütçeden geçen yıl 318 milyar verdik. 
Yatırım için bir kısmı, ayrı; ama durmadan yükle-

I niyor, durmadan yükleniyor ve bugün Türk bütçele-
I ri Devletin üretim yapması, piyasaya girmesi, fabri

ka kurmasının ve onların iyi çalışmamasının tehlikesi 
ve tehditi altındadır. Çok ciddi bir ekonomik mesele-

I dir bu. Yani, Sayın Koran beni bağışlasınlar, bu öner-
I geve katılmak mümkün değildir; o zaman bu Ka

rarnameyi kaldırıp rafa koymak lazımıdır. Kararna-
I menin özü burada. Yani, geçmişte laf olarak; biraz 

önce dkudum, 440'ın 24'üncü maddesinde bu hüküm 
I vine vardı. Ondan da geri gidiyoruz; yani 1964 yılında 

çıkan 440'tan da geriye gidiyoruz. Bu, mümkün de-
I Sil. Sayın Köran'a çok daha uzun anlatmak isterdim 
I bunları. 
I Katılamıyoruz efendim; arz ederini. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz efen-
I dim... 

MALİYE BAKANLIĞI TEMStLCtSt SAİM 
I KIRGÖZ — Katılmıyoruz Sayın Başkan, arz ede-
I rim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın üyeler, Sayın Köran'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
I önergenin dikkate alınmasını Kabul edenler... Et-
I mevenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme-
I mistir. 
72 — 
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Sayın üyeler... 
HILMt SABUNCU — Sayın Başkan, önergem 

var efendim. 
BAŞKAN — Önerge kabul edemeyiz artık efen

dim. 
Buyurun Sayın Sabuncu, bir şey mi vardı?.. 
HILMt SABUNCU — Sayın Başkan, yeni bir 

sistem herhalde vücuda geldi, Başkanlık Divanına tak
dim ettiğimiz önerge önce çıkıyordu, fotokopi çekti
riliyordu, o bakımdan gecikti efendim. Ben, önerge
mi Sayın Velid Köran'ın önergesi okutulmadan önce 
verdim, daha önce takdim etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonlara birer adet 
veriyoruz. Aslında bu Başkanlık Divanı kararıdır, 
çünkü komisyonlar bu önergelerin daha evvelden 
kendilerine verilmesini gayet haklı olarak istiyorlar. 
Zatıâlinizin de komisyon başkanlığı yaptığı dönem
lerde aynı işlemler yapıldı. Gelmeyince bu defa hak
lı olarak deniliyor ki, bu önerge elimizde yok, biz 
daha şu anda muttali olduk, bu nedenle cevap vere
cek durumda değiliz denilmesin diye, önergeler ve
rildiği zaman hemence gönderiyoruz, bir fotokopi 
çekiliyor ve ondan sonra hem bizim huzurumuza geli
yor, hem de komisyon huzuruna gönderiyoruz. 

HİLMİ SABUNCU — Önergemi daha önce tak
dim etmiştim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi işleme koyalım; 
fakat bir önerge okunduktan sonra uygulamada bir 
başka önergenin işleme konulduğunu ben şahsen yap
madım Başkan olarak. Diğer bir başka bir şey var 
mı?.. Bunu bir zühul oldu kabul edelim; yani daha 
evvel verildiğini, bize geldiğini ve bizden de fotokopi 
çıkması için gittiğinden ötürü kabul ediyoruz ve o ne
denle bu önergeyi okutacağım. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, bir noktaya 
aırz etmeme müsaade etmenizi rica ediyorum. Tabiî 
ki, önerge ve değişiklikler bizi mutlu eder; birtakım 
eksiklikler yapmışsak son anda tekrar gözden geçirme 
imkânı verir bize. Öyle bir konu ki, şu düzenlediği
miz konular; son saniye önergeleriyle düzenlenecek 
konular değildir; kelimesiyle virgülüyle birbirine çok 
bağlı konular. O bakımdan, bizim de önergeyi gör
memiz lazımdır; haklısınız. Biz önergeyi daha önce
den inceleyip gerçekten yararlanabileceğimiz hususlar 
varsa almak isteriz. Şu anda katılıyoruz, katılamıyoruz 
diyemeyiz birtakım şeylere. Bunu da ben malumaten 
arz ediyorum. I 
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Gerçekten çok teknik konular; fiyat ve tarifeler 
konusu vesaire. O bakımdan, biz de bu önergeleri, 
eğer lütfederlerse arkadaşlarımız bir müddet önce 
görürsek çok daha tatminkâr olur zannederim. 

BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, amaç zaten budur. 
Önergelerin fotokopisinin bir örneğini komisyona ön
ceden intikal ettirilmesinin nedeni de budur, Ancak, 
biraz evvelki konuşmalar tahtında önergeler hazır
landığı intibaı var. O nedenle önergeyi okutalım ve 
bundan böyle de evvela Başkanlık Divanına gelme
den bir önergeyi biz fotokopi çekimine göndermeye
ceğiz efendim. Fotokopi çekimi, Başkan gelecek öner
geyi okutsun, eğer o süre içinde gelmemişse önerge 
zaten işleme konmayacaktır, gelmişse işlem yapılacak
tır tabiî olarak. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan Usul hak
kında efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, Bütçe - Plan 

Komisyonunun Sözcüsü ne kadar zaman içinde öner
geleri istiyor?.. Bu konuda bir açıklamada buhınma-
dılar herhalde. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, müsaade ederseniz 
onu ben söyleyeyim; önergeler okununcaya kadar 
önerge gelecektir. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, benim öner
gemde komisyondan gelen metin yerine hükümet met
ninin geçmesi, Komisyon müzakere buyurmuştu za
ten. Onun için yabancı önerge değil efendim. 

BAŞKAN — Biraz evvel bu konuda konuştunuz 
efendim, o nedenle önergeyi okutuyorum. Zaten üze
rinde bir tartışma olmayacak. 

Yüce Başkanlığa 
60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin gö

rüşülmekte olan 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
(a) bendi yerine, Hükümet metnindeki 33 üncü mad
denin 3 üncü fıkrasının (b) bendinin oylanmasını arz 
ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Hilmi SABUNCU 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu'nun önergesinin le
hinde aleyhinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, görüşünüzü açıkladınız; ama lüt
fen önergeye katılıp katılmadığınızı belirtiniz efen
dim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Katılamıyoruz, katılmamız 
mümkün değildir. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet... 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Yüce Kurulun takdirine bırakıyoruz 
efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Komisyon Sayın Sabuncu'nun öner

gesine katılmıyor, Hükümet de takdire bırakıyor. 
Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Bu maddeyi dikkate alınan önergeyle birlikte Ko
misyona veriyorum. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
Muhasebe sistemleri 
MADDE 34. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklık

ların muhasebeleri, bunların, gerçek malî durumları, 
işletme faaliyetleri, maliyet ve yatırımları hakkında 
düzenli bilgi alınabilecek şekilde tutulur. 

2. Bankalar dışındaki teşekkül, müessese ve bağ
lı ortaklıklarda «İktisadî Devlet Teşekkülleri Tekdü
zen Muhasebe Sistemi» uygulanır. Bu sistemin be
lirlediği esaslar dışında özel hukuk hükümlerine bağ
lı kalınır. 

3. Teşekküllerin hesap dönemi talkvim yılıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?... 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun (Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi burada, «İktisadî 

Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi» di
yor; bu büyük harflerle yazılmış. Bu bir sistemden 
mi bahis konusu, yoksa sistemle ilgili bir mevzuat 
mı sözkonusu?... Eğer bir mevzuat söz konusu ise, 
büyük harflerle yazılsın, değilse küçük harflerle ya
zılsın; yani mesele bir yazım şekli değil, bir bu ko
nuyla ilgili bir yönetmeliğin, bir tüzüğün mevcut olup 
olmaması konusu söz konusudur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Eroğlu. Zan

nederim ya bir genelgedir ya bir kitaptır yahut 
bir şeydir; soralım efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Eroğlu, «İktisadî Devlet 
Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi» niçin tır
nak içinde yazılmıştır diye soruyorlar efendim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, bu konuda daha ön

ce hazırlanmış bir çalışma var, yani bir rapor dü
zeni var. Bu rapor düzeninin şematik adıdır bu. 
Sayın Hocam çok iyi hatırlayacaklardır, yıllardır 
emek verilerek hazırlanmıştır, muhasebe sistemleri
ni yeknesaklaştırma çalışmasıdır ve bir yasal daya
nağı vardır bu konunun; yani bir çalışmanın adı ol
duğu için ve öyle bir genelgeye, talimata bağlanmış 
bir düzen olduğu için öyle yazıldı. 

Arz ederim. 

Sayın Hükümet, bunun dışında bir açıklamanız 
olacak mı?... 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 
KIRGÖZ — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde ile ilgili soru var mı?... 
MEHMET VELİD KORAN — Var efendim, 
BAŞKAN — Buyurun Saym Koran. 

MEHMET VELİD KORAN — (Sayın Başkanını, 
1 inci fıkra şöyle diyor, «Teşekküllerin, müessesele
rin ve bağlı ortaklıkların muhasebeleri, bunların ger
çek malî durumları, işletme faaliyetleri, maliyet ve 
yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabilecek bir 
şekilde tutulur.» Çok rica ediyorum; İktisadî Devlet 
Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarında dü
zensiz defter tutan muhasebeler de var mıdır?... Me
rak ettim, bu ne demek?. Böyle bir şey buraya konul
duğu zaman insana gülerler, öyle midir değil mi
dir?... 

FENNİ İSLİM YELİ — Soru efendim. 

BAŞKAN — Sayın Islimyeli buyurun efendim, 
FENNİ İSLİMYELİ — Komisyondan şunu öğ

renmek istiyorum; «Teşekküllerin, müesseselerin ve 
bağlı ortaklıkların muhasebeleri, bunların gerçek ma
lî durumları.» Şüphesiz gerçek olacaktır, malî du
rum yetmez mi?... «Gerçek» kelimesi orada fazla
dır. Bunların malî durumları, işletme faaliyetleri, ma
liyet ve yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabile
cek şekilde tutulur. Burada «gerçek» kelimesinin faz
la olduğu kanaatim taşıyorum. İştirak ederler mi?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, bir «gerçek» kelimesi, bir de 

«düzenli bilgi alınabilecek» şekilde; yani düzensiz 
bilgili olabilen bir teşekkül var mı diyorlar... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, Sayın Koranın so
rusuna cevap veriyorum; işletmelerde düzensiz bilgi 
alınabilir efendim. Konu birazcık işletme tekniğine 
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giriyor; ama arz edeyim; işletmelerde bir kayıt düze
ni ve bu kayıtlardan da çıkarılacak bir rapor düzeni 
vardır. Kayıt düzeninin namusu 'kadar biçimi de 
çdk önemlidir. Yani düzensizlik, teknik anlamda bir 
düzensizliktir. Bu anlamda düzenli bilgi neyin, ne za
man, nereden alınacağını ve ne biçimde raporlanaca-
ğına ilişkin bir tarif olarak buraya girmiştir; işletme
ler düzensizdir, düzenli verilmelidir anlamında değil. 

Yukarıda «... tek düzen muhasebe» kelimesi geç
ti. işletme literatüründe düzenin başka bir yeri, baş
ka bir anlamı vardır. Başıboşluk, anarşi falan anla
mının ötesinde, bir sistem bütünlüğü, doğruluğu ve 
bir akış intizamı gibi kavramlarla düzen kelimesi ifa
de edilir. O bakımdan Sayın Köran'ın sorusuna zan
nediyorum cevap verebildim. 

«Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkla
rın muhasebeleri, bunların, gerçek malî durumları» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 168 inci Birleşimin İki n 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî 
Kuruluşları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararna
me üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

35 inci maddeyi okutuyorum efendim : 
Bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları 
MADDE 35. — 
1. Bilançolar ve netice hesapları, iktisadî Dev

let Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre 
belirlenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı iz
leyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faali
yet raporlarıyla birlikte Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kuruluna gönderilir. 

2. Faaliyet raporları, yıllık ve uzun vadeli çalış
ma programlarına uygun olarak düzenlenir. Bu ra
porlar, dönem çalışma sonuçlarının program ve büt
çelerle mukayesesini, bütçe ve programlarda öngörül
düğü halde gerçekleştirilemeyen işlerin sebeplerini ve 
bunlara ilişkin iktisadî ve malî analizleri kapsar. 
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ibaresindeki «gerçek» kelimesi çıkarılabilir efendim. 
Bir zühuldür, hiçbir şey yok; «... bunların, malî du
rumları» diyebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 

«Gerçek» kelimesinin çıkmasına Sayın Hükümet 
de katılıyor mu?... 

MALtYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 
KIRGÖZ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim; maddenin birinci fıkrası
nın birinci satırındaki «... gerçek» kelimesini çıkartı
yor ve 34 üncü maddeyi bu biçimiyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Birleşime 30 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.10 

nci Oturumunu açıyorum. 

3. Bilanço ve netice hesapları, Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denet
lenmesi ve onaylanmasından sonra, Resmî Gazete'de 
yayımlanır. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz var mı efendim?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kârın dağıtımı 
MADDE 36. — 
1. Teşekküller, yıllık kârlarının % 20 sini no

minal sermayelerinin tamamına ulaşıncaya kadar bi-

İKÎNCt OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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rinci tertip yedek akçe olarak ayırırlar. Bankalar Ka
nununa tabi İktisadî Devlet Teşekkülleri, Bankalar 
Kanununda öngörülen yedek akçeleri de ayrıca ayı
rırlar. 

2. Teşekküller, birinci fıkrada belirtilen olağan 
yedek akçeler ile vergi ve diğer kanunî yükümlülükler 
ayrıldıktan sonra kalan kârın '% 20'sini nominal ser
mayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip ola
ğan yedek akçe olarak ayırırlar. Nominal sermayenin 
tamamına ulaştıktan sonra % 10 oranında yedek ak
çe ayrılmasına devam olunur. 

3. Yedek akçeler, vergiler ve kanunî yükümlü
lükler indirildikten sonra kalan kâr, müesseselerde 
teşekküle, teşekküllerde Hazineye devredilir. 

4. TeşekküUerce, birinci ve ikinci fıkralar hü
kümlerine göre ayrılmış olan yedek akçeler, ödenme
miş sermayeye mahsup edilir. 

5. Bağlı ortaklıklarda olağan yedek akçeler, 
vergiler ve kanunî yükümlülükler indirildikten sonra 
kalan kârın en az % 90 mı sermaye payları oranında 
ortaklara dağıtılır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen 
«ayın üye var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin madde ile ilgili olarak 
bir diyeceği var mı efendim?... Yok. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz 
var mı?... Yok. 

36 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum•". 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tasfiye 

Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıkların 
tasfiyesi 

MADDE 37. — 
1. Kuruluş amaçları ortadan kalkmış olan Te

şekküller ve müesseseler kuruluşlarındaki usule göre 
tasfiye olunur. 

2. Bağlı ortaklıklarda, teşekküle ait hisse senet
lerinin devrine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

3. Bağlı ortaklıkların tasfiyesi özel hukuk hü
kümlerine tabidir. Ancak teşekkül yönetim kurulu 
tasfiye kararı vermeden önce Bakanlar Kurulundan 
izin alır. 

4. Teşekkül ve bağlı ortaklıkların iştiraklerine ait 
hisse senetlerinin devrine Koordinasyon Kurulunca 
karar verilir. 

i BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

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

Madde ile ilgili olarak soru sormak isteyen sa
yın üye var mı?... 

FUAT AZGUR — Sorum var Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Azgur'un sorusu var. Başka 
sorusu olan sayın üyemiz var mı?... Yok. 

Buyurun Saym Azgın*. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; üçüncü bent, 
«Ancak teşekkül yönetim kurulu tasfiye karan ver
meden önce Bakanlar Kurulundan izin alır.» diye 
bir özel hüküm getiriyor. 

Halbuki birinci bentte, «Kuruluş amaçlan orta
dan kalkmış olan Teşekküller ve müesseseler kuruluş
larındaki usule göre tasfiye olunur.» diye bir amir 
hüküm koymuş. 

Böyle bir teşekkülün kuruluşu zaten Bakanlar 
Kurulunun kararı ile oluyor. O itibarla tasfiye de 
onun süreci olacağına göre, ayrıca burada bir tasfiye
ye neden lüzum görüldü?... 

Yani üst maddede belirtildiğine göre, ayrıca üçün
cü bentte yeniden «Bakanlar Kurulundan 'izin alınır» 
diye bir yeni hüküm getirmeye ne lüzum vardı aca
ba?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Azgur. 

Buyurun Sayın Komisyon, 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — (Sayın Azgur eğer dikkat bu
yururlarsa 37 nci maddenin birinci fıkrasında, «Kuru
luş amaçları ortadan kalkmış olan teşekküller ve mü
esseseler kuruluşlarındaki usule göre tasfiye olunur» 
demektedir. Oysa üçüncü fıkrada bağlı ortaklıkların 
tasfiyesi için öyle bir düzenleme yapılmıştır. 

Bu Kanunda baştan da söylediğim gibi, dört tü
zelkişilikten söz edilmektedir. Bir teşekkül, ikincisi 
müessese, üçüncüsü bağlı ortaklık, dördüncüsü işti
raktir. Yani birinci fıkrada teşekkül ve müesseseler, 
üçüncü fıkradada bağlı ortaklıklar zikredilmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
37 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabut etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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38 'inci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetleme 
Malî, idarî ve teknik denetim 
MAIDDE 38. — Teşekküller, müesseseler ve bağ

lı ortaklıklar, 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun malî, idarî ve teknik yönden sürekli denetim ve 
gözetimine tabidir. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?... Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece
ği var mı?... Yok. 

Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz var mı?... Yok. 

Madde ile ilgili Sayın Sabuncu'nun bir önergesi 
var, okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnaımenin 38 in

ci maddesi metnindeki «Sürekli denetim ve gözetimi
ne» ibaresinin yerine «Denetimine» kelimesinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi SABUNCU 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, bir açıklamanız ola
cak mi efendim?... 

HİLMİ SABUNCU — Yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan ve Yüce 

Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Türkiye, denetim sistemi açısından Fransız siste

mine yakın bir sistemi kabul etmiştir. Germen ırkı
na mensup memleketlerde, böyle katı bir denetim sis
temi sözkonusu değildir. Genellikle yönetimde dü
şünce sistemi de sorumluluğuna tevdi edilen, görevi
ne verilen konularda yetkinin de verilmesi ve yetki 
verilirken de sürekli olarak bir denetimin sözkonusu 
olmaması prensibi esas durumdadır. 

Biz, Fransa'nın klasik teftiş sisteminden esinle
nerek teftiş mekanizmamızı getirmiş ve bu sıkı ve 
sürekli teftiş dolayısıyla da yönetilen mevkiinde bu
lunan kişilerin sorumluluk duygularının gelişmeleri
ne maalesef fırsat vermemişizdir. 

Türkiye'de Devletin en yüksek kademesindeki ki
şiden, en alt kademesindeki kişiye kadar herkes be
lirli bir vazife duygusu içerisinde, görev aşkı içeri
sinde, sorumluluk duygusu içerisinde çalışmak mec
buriyetinde olmalıdır. Altın ya da yönetilenin çalış
ması, denetimin yüzüsuyu hürmetine olmamalıdır ve 
sürekli olarak kanun koyucular da yürütme mev-

— 77 

3 , 10 , 1983 O : 2 

kiinde olan Bakanlar Kurulu da kesinlikle sıkı ve 
etkili denetimle bunaltıcı pozisyonundan çıkmalı ve 
daha rahat, işi kendisine aitmiş düşüncesine sahip 
olarak çalışmaya itmek zorundadırlar. 

Bu bizim benimsediğimiz teftiş sistemi, inceleme 
ve tahkkat sistemi, arz ettiğim gibi, sıkı ve sürekli de
netimi esas alan Fransız sistemine yakın bir nitelik 
taşımaktadır. 

Bir görevi yürütmek durumunda olan kişinin faz
lasıyla denetim altında tutulması, maalesef sorum
luluk duygusunun veya o görevi kendininmiş gibi be
nimsemesinin önüne geçen unsurların başında gel
mektedir. Uzun yıllar teftiş hayatım sırasında da iz
lediğim konu budur. 

O bakımdan teşekkül, müessese ve bağlı ortak
lıklar üzerinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunun malî, idarî ve teknik yönden denetimini, «sü
rekli» ibaresinin katılığından çıkartmak için önergeyi 
takdim etmek durumunda kaldım. 

Kesinlikle Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu, İktisadî Devlet Teşekküllerini denetleme duru
mundadır. Ancak bunu bu şekilde, sürekli denetim 
ve bir de gözetimine tabidir, şeklinde pekiştirmek, 
sanırım ticarî sahada iktisadî esaslara göre çalışma 
durumunda olunan İktisadî Devlet Teşekküllerini 
sıkacaktır. 

Kaldı ki, bu hak, buraya «sürekli»yi koysanız da, 
koymasanız da vardır. Psikolojik bakımdan, onaras-
yon bakımından bunun burada yer almaması sanırım 
daha uygun kaçacaktır. «Sermayesini Devlet olarak 
ben veriyorum; genel kurulunda temsilcim var» di
yerek bırakmak ve daha sonra da Meclis kanalı ile 
hesapların kesin olarak incelenmesi kanalı ile ve il
gili bakan ya da Maliye Bakanı ya da ilgili bu ba
kanlıkların kuruluşları vasıtasıyla denetime geçebilir
siniz. Bu konuda herhangi bir şekilde bir engel yok
tur; fakat «sürekli» ibaresi burada sanırım dezonaras-
yon yaratıcı bir husus olarak huzurunuzda bulun
maktadır. Arz ettiğim gibi bu kelimenin buradan çı
karılması sürekli denetimi engellemeyecektir. Bu
nun için önerge vermedim. İstediği şekilde denetle
yebilir; ama sadece psikolojik bakımdan olumsuz 
bir unsuru ortadan kaldırma düşüncesine ulaştık. 

İkinci açıdan, sürekli denetim İktisadî Devlet Te
şekküllerinde uygulanmaktadır. Sürekli denetimi de 
bir temenni olarak arz ediyorum. Dilediği şekilde 
davranabileceğini arz etmiştim. Sürekli denetim, de-
netilenle denetçiyi yüzgöz edici bir unsur niteliği ta
şımaktadır. Sürekli olarak aynı kişinin birlikte aynı 
çatı altında, denetilen ve denetici olarak bulunması 
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herhalde denetim fonksiyonunun bihakkın yerine ge
tirilmesini engelleyici bir unsur olmaktadır. O ba
kımdan temennim sürekli olarak denetim değil, bel
li konularda vurucu, keşfedici, tahkik edici, incele
yici denetimdir. 

Burada denetimden kastım; teftişi, tetkiki ve tah
kiki kapsamaktadır; zabıtlara geçmesi bakımından arz 
etmek istiyorum. 

Burada bir husus daha var; gözetim. «Gözetme» 
demek, yönlendirmeyi de içine alana bir husus ola
rak bana gelmektedir; gözetmek... Gözetmeyi Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet eğer işlemlere karışma
dan, yönlendirmeden, meselenin üzerinde durmadan, 
üzerinde olmadan inceleme şeklinde ele almışlarsa, 
bunun «Denetim ve incelemesine tabidir» şeklinde 
olması gerekirdi; ama «gözetme» şeklinde alıyorlar
sa, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu gibi tef
tiş edici, denetleyici bir mekanizmayı sorumluluk mev
kiinde, «Neden bu yapılırken gözetmen sözkonusu 
oldu da, bu aksaklık meydana çıktı» ya da «Neden 
gözetmedin?» gibi bir sorumlulukla karşı karşıya bı
rakır. 

O bakımdan, arz ediyorum, «Sürekli» kelimesini 
ve «Sürekli teftişi» bir noktada yersiz gördüğüm içîn, 
bununla birlikte temenniden ibaret kalmasını da ar
zu ederek her zaman sürekli teftiş etme hakkını ba
ki bırakmak kaydıyla «sürekli» kelimesinin çıkmasını 
ve gözetimin de denetim mekanizması içinde, dene
ticiyi de güç duruma sokacak bir husus olması hase
biyle bu iki kelimenin çıkarılarak, kaldığım yerden 
arz ediyorum; «Malî, idarî ve teknik yönden deneti
mine tabidir» şeklinde metnin değiştirilmesini teklif 
ettim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Sabuncu'nun önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Uyguner öner
genin lehinde, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî 
Kuruluşları Hakkındaki Kanun Hükmündeki Karar
namenin «Kapsam ve Amaç» bölümünü ihtiva eden 
1 inci maddesinin iki numaralı bendinin (a) altben-
dinde aynen şöyle der : «İktisadî Devlet Teşekkül
leri ile Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve bunların mü
esseselerinin, bağlı ortaklıklarının kurulmasını, işti
raklerinin yapılmasını, özerk bir tarzda ve karma 
ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmeleri
ni...» 
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Gene aynı bendin (b) altbendinde; «İktisadî Dev
let Teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun ola
rak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda kendi 
aralarında ve ulusal ekonomi ile uyum içinde çalışa
rak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu su
retle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını...» ön
görür. 

Bu iki bentten çıkardığımız anlam şudur : Kuru
lacak olan iktisadî Devlet Teşekkülü veya iktisadî 
Devlet Kuruluşu, piyasa şartlarına intibak ederek 
kârlılık ve verimlilik esasına göre yönetilecektir ve 
memleket ekonomisine hizmet edecektir. 

Şimdi kalkıyoruz, bu teşekkülleri bunaltıcı bir de
netime ve hatta daha da ileri giderek, devamlı bir 
gözetime tabi tutmak suretiyle bunlara bir bakıma 
devamlı şüphe ile bakıyoruz ve 1 inci maddede ifa
desini bulan özerklik niteliğine ters düşen bir hare
kette bulunuyoruz. Yani, özerklik demek, bağımsız,. 
kendi başına karar verecek ve işlerini piyasa şartla
rına, piyasa ekonomisine göre, verimlilik esaslarına 
göre kendisi yürütecek bir kuruluş akla gelir. Şimdi 
biz bunu devamlı bir denetime ve devamlı bir gö
zetime tabi tutarsak, o takdirde özerk hareket etme
sine imkân bulamayız ve bir nevi, biraz evvel Sayın 
Sabuncu'nun da ifade ettikleri gibi, yönlendirmiş olu
ruz. Çünkü, devamlı denetim görevini yerine getiren
ler veya gözetim görevini yerine getirenler, bu teşek
küllerin çalışmalarına tavsiyeleriyle, tenkitleriyle bir
takım müdahalelerde bulunacaklardır. Bu müdahale
lerde bakacaksınız bunların fonksiyonlarını, amaçla
rı istikametinde gitmekten alıkoyacaktır ve dolayısıy
la bunlar özerk olarak çalışma imkânından; yani 
Kanunun amaç maddesinde belirtilen özerk olarak 
çalışma imkânından; mahrum edilecektir; ama de
mek istemiyorum ki, bunlar denetimsiz kalsınlar.. 
Bunların normal denetimleri elbette yapılacaktır. Bun
lar hakkında vaki şikâyetler elbette Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunca tahkik edilecektir, tetkik 
edilecektir; ama bundan öte devamlı bir denetime tabi 
tutulması veya sürekli gözetim altında tutulması, bi
raz evvel arz ettiğim sakıncaları ortaya koyacaktır. 

Bu bakımdan ben Sayın Sabuncu'nun önergesine 
katıldığımı arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 
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Yönetim konusundan sonra şimdi denetim konu
sunda da bazı dikkatli ve ciddî öneriler ortaya ko
nulmaktadır. 

Şüphesiz, çok önemli konudur bu kurumların de
netimi. Önce sistemi anlatmak istiyorum. 

Türkiye'de üretim hukuku, özel hukuk alanında 
Ticaret Kanunu ile anonim şirketler, limited şirket
ler vs. biçiminde düzenlenmiştir; sermaye şirketleri bi
çiminde düzenlenmiştir. Kamu hukuku alanında bu 
ve benzeri kararnamelerle ve kanunlarla düzenlen
meye çalışılmaktadır. 

Bu özel hukuk alanındaki denetime önce bir göz 
atalım. Bilinir ki, işletmecilikte denetim, mahiyeti ica
bı süreklidir. Bir anonim şirketin denetçisi, belli pe-
riyodlarla, asgarî periyodlarla işletmeyi denetlemek 
zorundadır. Üretim sürekli bir hadisedir, işletme sü
rekli bir hadisedir. Bu, teftişten farklıdır. Ya da bir 
vaki şikâyete giden müfettiş faaliyetinden farklıdır. 
Yani Devlette görülen denetim fonksiyonundan fark
lıdır bu. 

Kaldı ki, üretim denetiminde bir başka hadise da
ha vardır. Üretim denetiminde, netice denetimi önem
li değildir. Olay olup bittikten sonra, bir olayı de
netlemek, raporu geçirmek amaca hizmet etmez. Bu
nun yerine, daha dinamik bir denetim mekanizması
nın işlemesi son derece faydalıdır. Özellikle ve tek
rar altını çizerek söylüyorum; üretim yönetiminde ya 
da üretim denetiminde bir süreklilik zaten sözkonu-
sudur. Buralarda netice denetimi yapmak fayda ver
meyecektir. Her şey olup bittikten sonra, yıl sonun
da gelip Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
bir rapor tanzim etmesi, o zarar doğuracak hadise
ye bir fayda sağlamayacaktır; sadece bir tespit ola
rak kalacaktır. 

Anonim şirketlerde de böyledir. Tekrar ediyorum; 
denetleme kurulu sürekli çalışır. Hatta buradan fark
lı olarak, sürekli olarak kasa denetimi yapar, sü
rekli olarak yönetim kurulu toplantılarına girme hak
kı vardır ve özel hukuk alanında; üretimi düzenle
yen özel hukuk alanında bu denetim fonksiyonu bu
radaki gibi çalışır. 

Şimdi buraya geldiğimizde Sayın Sabuncu'nun 
haklı olduğu bir nokta var, hemen onu belirtmek isti
yorum. Sürekli denetimden, boğucu bozuk denetimi 
anlamaması ricasında bulunuyorum. Üretimin dene
timi, süreklilikle boğucu, anlamsız bir denetimle eş
anlamlı değildir. Ancak, gözetim kelimesinde haklı 
olabilir Sayın Sabuncu. Çünkü daha aşağıda, 40 inci 
maddede göreceğiz; gözetim ilgili bakanlıkların göre
vidir. Bu «gözetim» kelimesinin çıkmasına biz Ko-
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misyon olarak katılıyoruz. Gözetim bakanlığın gö
revindedir. O söylediklerinde Sayın Sabuncu haklı
lar; ancak «denetim» kelimesi, burada netice dene
timi değildir, sürekli olmasında fayda vardır. 

tyi yöneticiyi kötü denetim yorduğu gibi, kötü 
yöneticiyi iyi denetim olumlu sonuca getirir; ama üre
tim sürecinde, üretim faaliyetinde denetimin kesikli 
olması, müfettiş faaliyeti gibi bir ihbar sonunda gi
dip orada bir olaya bakmasıyla aynı anlamda değil
dir. Hem özel hukuk alanında değildir belirttiğim gi
bi, hem de kamu hukuku alanında değildir. 

Kaldı ki, özellikle teşekkül ve müesseselerin baş
ka denetim aleti yoktur. Bağlı oraklıklarda denetçi 
var; ama teşekkül ve müesseselerde denetçi meka
nizması yok. Onlar da işletme, onlar da ticarî, sınaî 
faaliyette bulunuyorlar. 

Onun için, Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulundan başka çare yoktur burada. O açıdan ben ne-
ticeten şöyle arz ediyorum : 

Sayın Sabuncu eğer kabul ederlerse, «gözetim» 
kelimesinin çıkması bizce de uygun mütalaa edilmek
tedir; ancak sürekli denetimi yanlış yorumlamamak, 
arz etmeye çalıştığım gibi almak kaydıyla, sürekli de
netim kelimesinin kalmasında büyük fayda vardır. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Sabuncu; gözetimin çıkmasından yana Ko

misyon. Önergenizde bu şekilde bir düzeltme yapıyor 
musunuz efendim? Denetim, sürekli denetime tabidir, 
şeklinde; teknik yönden sürekli denetime tabidir, şek
linde olursa katılıyoruz, diyorlar. 

HİLMÎ SABUNCU — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Yani «Tamam» ne? Yani bu biçime 

katılıyorsunuz?.. 
HlLMl SABUNCU — Konuşmamdaki temennim 

baki kalmak kaydıyla. Sayın Çakmakh'nın görüşlerin
de katılmadığım birçok husus vardır o süreklilik ko
nusunda. Buna rağmen Komisyon adına konuşmala
rını zapta geçirdiler. Ben «Gözetim» kelimesinin de 
kalması konusunda... 

BAŞKAN — Hayır, «Gözetim»i çıkartıyorlar 
efendim. 

HİLMİ SABUNCU — Yani «Gözetim»i geri alı
yorum. «Gözetim»i çıkarıyorlarsa... 

BAŞKAN — Çıkarıyorlar; «Gözetim»i çıkarıyor
lar, «Sürekli denetime tabidir» olarak kalsın diyor
lar. 

HİLMİ SABUNCU — Süreklilik konusunda da 
konuşmalarımdaki sözlerim baki kalmak kaydıyla 
önergemi geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. İşlemden kaldı
rılmıştır efendim önergeniz. Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet, katılıyor musunuz efendim? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Sayın Komisyon Sözcüsünün görüşle
rine ve beyanlarına aynen katılıyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, 38 inci maddede Sayın Sabuncu' 

nun geri aldığı önergeye uygun olarak ve biraz deği
şik olarak tabiî, aynen cümle şöyle oluyor : «Teşek
küller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun malî, idarî ve teknik 
yönden sürekli denetimine tabidir.» Buradan «göze
tim» kelimesini çıkartıyoruz efendim, «ve» ile bir
likte. «Denetimine» diyerek bir «e» harfi ekliyoruz, 
maddeyi bu şekilde düzenliyoruz. Buna Komisyon 
ve Hükümet bu biçimde katılıyorlar. 

Bu biçimiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
Denetleme raporları 
MADDE 39. — Başbakanlık Yüksek Denetleme 

Kurulu, teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortak
lıkların bir yıla ait hesap ve işlemleri üzerindeki in
celemelerini en geç ertesi yılın Ekim ayı sonuna ka
dar tamamlar. Kurulca düzenlenen raporlar ilgili 
mercilere verilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 39 uncu madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum. 
İlgili bakanlığın gözetim ve denetimi 
MADDE 40. — 
1. ilgili Bakanlık teşekkül, müessese ve bağlı 

ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle 
görevlidir. 

2. Birinci fıkrada belirtilen amaçla ilgili bakan
lık, gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve iş
lemlerini teftişe, tahkike tabi tutmaya ve bunların 
iktisadî ve malî durumlarını tespit ettirmeye yetkili
dir. Bu yetki, kuruluşların görev ve yetkilerini daralt
mayacak, normal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde 
kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
Üye var mı efendim?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum-: Kabul edenler... Etmeyenler... 40 mcı 
madde kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum» 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Personele İlişkin Hükümler 

iktisadî Devlet Teşekkülleri personel rejimi 
MADDE 41. — 
1. iktisadî Devlet Teşekküllerinin personel re

jimi; 
a) Yetenekli elemanların işe alınması, işin gere

ğine uygun olarak yetiştirilmesi, 
b) Verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak 

maliyet bilinci içinde çalıştırılması, 
c) Karma ekonomi koşulları içinde çalıştığı ku

ruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hak
ları sisteminin gerçekleştirilmesi, 

d) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabanın 
maddî ve manevî olarak değerlendirilmesinin teşvi
ki, 

ilkelerine dayanan ayrı bir kanunla düzenlenir. 
2. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların kad

rolu ve sözleşmeli personeli toplu iş sözleşmeleri kap
samına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri ile 
hiçbir aynî ve nakdî menfaat sağlanamaz. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde Komisyondan geldiği biçimiyle 
kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Atamalarda genel ilkeler 
MADDE 42. — Bu Kanun ve diğer kanunlardaki 

özel hükümler saklı kalmak üzere, personel, yöne
tim kurulu kararıyla atanır ve atanmasındaki usule 
göre görevine son verilir. Yönetim kurulları bu yet
kilerini kısmen devredebilirler. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
42 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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43 üncü maddeyi okutuyorum. 
Sözleşmeli personel çalıştırma 
MADDE 43. — 
1. Teşekkül ve bağlı ortaklık genel müdürleri, 

genel müdür yardımcıları, müessese ve işletme mü
dürleri sözleşme ile çalıştırılabilirler. 

2. Teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletme
lerin verimlilik ve kârlılığına müessir görevlerin sorum
luluğunu taşıyan kadrolardan, koordinasyon kurulun
ca belli edilenlerde çalıştırılacaklar için de yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanabilir. 

3. Sözleşme ile verilecek ücretler, sektörün özel
liğine ve görevin önemine göre koordinasyon kuru
lunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırı
lır. 

4. Sözleşmeli personele, bu Kanun hükmünde 
kararnamede öngörülenler ile iktisadî Devlet Teşek
külleri Personel Kanunu hükümleri saklı olmak üzere, 
sözleşme ile belirlenen ücretin ve gerektiğinde konut 
tahsisinin dışında hiçbir şekilde nakdî veya aynî 
menfaat sağlanamaz. 

5. Sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan memurluk
tan gelenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfilerine sa
yılır ve gereken kesenek ve karşılıklarının tamamının 
ödenmesi kaydıyla emeklilik hakları devam eder. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, 43 üncü maddenin 
beşinci fıkrasında «Sözleşmeli olarak çalıştıranlardan» 
ibaresi geçiyor; «çalıştırılanlardan» mı efendim o? 
O şekilde mi düzeltiyoruz, bir tapaj hatası mıdır? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — «Çalıştırılanlardan» efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümette aynı görüşe ka
tılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 
KIRGÖZ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 43 üncü maddenin 
son fıkrasında geçen «çalıştıranlardan» kelimesini, 
«çalıştırılanlardan» şeklinde lütfen düzeltin. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim, dördüncü fıkrada 
da «Bu Kanun Hükmünde Kararnamede» tabiri geç
mektedir. «Bu Kanun» şeklinde düzeltilmesinin uygun 
olacağı kanısındayım. Çünkü artık kanun halini al
maktadır, «Kanun Hükmünde Kararname» demeye 
gerek yoktur. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Islimyeli. 
FENNİ İSLİMYELİ — Efendim, bu 43 üncü 

madde gereğince iktisadî Devlet Teşekküllerinde söz

leşmeli personel iki ahvalde kullanılabilecek. Bunlar
dan bir tanesi genel müdürler, genel müdür yardım
cıları, müessese ve işletme müdürleri. 

Diğeri de, ortaklık ve işletmelerin verimlilik ve 
kârlılığına müessir hizmetlerde bulunanlar. 

Şimdi öğrenmek istiyorum, zapta geçmesi bakı
mından da önemli olacak: Mesela; sözleşmeli avukat 
ve sözleşmeli doktor bu müesseselerde halen istihdam 
edilmektedir. Bu hükümler içinde istihdamı mümkün 
olabilecek mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Sayın Komisyon. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-

MtL ÇAKMAKLI — Efendim; Sayın Islimyeli'nin 
sorusuna cevap arz ediyorum; Bu sözleşmeli kad
roların ve bu kadroların tefrikinin nasıl yapılacağı 
yine orada ikinci fıkrada belirtilmiş, «Koordinasyon 
kurulunca belli edilenlerde çalıştırılacaklar...» denili
yor. Yani onbir Bakandan oluşan kurulun, avukatları 
ve doktorları kapsamına alıp almayacağını Komis
yonumuz, takdir ederler ki, bilemez efendim. Burada 
belirlenmiştir, eğer yanlış anladımsa bekliyorum. 

FENNİ İSLlMYELl — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz bir hususu tavzih edeyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FENNİ İSLlMYELl — Koordinasyon kurulunca 

belli edilen kadrolar, bir yere atıf yapılarak ifade 
edilmektedir. O da şu; ortaklık ve işletmelerin ve
rimlilik ve kârlılığına müessir kadrolardır. Verim
lilik ve kârlılığı müessir bir kadroda bulunmu
yorsa şayet biraz evvel bahsettiğim doktor veya 
avukat, (Ki, bunların verimlilik ve kârlılığı müessir 
bir kadroda bulunduğu ifadesi mümkün değildir.) O 
zaman koordinasyon kurulunca belli edilecek bir kad
ro da bahis konusu olmamak lazım gelir. 

Bu itibarla, eğer şayet bu imkânı verecek bir 
açıklık getirilir, veya hiç olmazsa zapta geçirilmesi 
sağlanır ise, ileride herhangi bir ihtilafa maruz bir hâl 
kalmayabilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Sayın Komisyon. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim; hızla düşünüyoruz, 
şöyle konuya açıklık getirmeye çalışayım; 

Bir doktor kadrosunun kârlılığa müessir olmayaca
ğını söylemek mümkün değildir. Eğer bir kurum baş
ka tedavi kurumlarına hasta göndererek daha çok mas
raf ediyorsa, eğer orada bir doktor bulundurarak bu-
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mı daha ucuza sağlayabilecekse, o kadroda doktor 
çalıştırmak ya da doktor bulundurmak kurumda kâr
lılığa müessir bir faaliyettir. Kârlılık anlamında söy
lüyorum; yani bunu kesinlikle söyleyebilirim, kurum
da bir doktor bulunması kârlı olabilir, bu mütalaa ile 
olabilir. Yani kurum dışarıya durmadan hasta gön
derip fatura ödeyeceğine, bir doktor bulundurup bu 
hizmeti daha ucuza gördürebiliyorsa eğer, sonucunda 
kârlıdır ve o doktor kadrosu kârlılığa müessir bir 
kadrodur. Bu işletme tekniği anlamında tartışmasızdır 
benim kanaatimce. 

Dolayısıyla bence koordinasyon kurulu bu şarta 
bağlı olarak doktor kadrolarını da sözleşmeli olarak 
.nitelendirebilir kanaatindeyim. 

Bunu arz ederim önce efendim. 
İllerde o işi gören, o tekniği gören mühendis, ya 

da işte daha çok mal üretimine, daha çok hizmet üre
timine hizmet veren bir eleman olması gerekmez. 
«Kârlılık» deniliyor efendim. Dolayısıyla bu konu ka-
naatımca açıktır, bu hizmet için bunu rahatlıkla söy
leyebilirim. 

Keza avukat için de öyle. Eğer dışarıya daha çok 
ücreti vekâlet ödemek durumunda ise kurum, bir avu
kat tutarak bunu daha ucuza mal edebiliyorsa, bu ku
rum adına kârlı bir hizmettir. İlle de ana hizmetle
rin kârlı olması söz konusu değildir, yardımcı ser
vislerin ucuzlatılması da işletme kârlılığına hizmet 
eden faaliyetlerdendir. 

Diğer konu efendim; sanıyorum Sayın Bilge'nin 
bir hatırlatması vardı. Burada bir unutma olmuş efen
dim. Zaten ıher tarafta «Bu Kanun Hükmünde Karar
name» ibaresi «Bu Kanun» olarak değiştirilmiştir. 
Başta da ifade ettik bunu; bir baskı hatası olsa ge
rektir. Katılıyoruz Sayın Bilge'ye efendim, teşekkür 
ediyoruz. 

BAŞKAN — «Bu Kanunda öngörülenler ile» olu
yor efendim, «... Hükmünde Kararname» çıkıyor. 

Sayın Hükümette katılıyor mu efendim?. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAIM KIR-

GÖZ — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 43 üncü maddede dör

düncü fıkrada «... Hükmünde Kararnamede» ibaresi
ni çıkarıyoruz, «Bu Kanunda öngörülenler...» diyo
ruz. 

Aşağıda «Sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan...» 
şeklinde düzeltiyoruz ve 43 üncü maddeyi bu düzel
tilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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44 üncü maddeyi okutuyorum. 
İkramiyeler 
MADDE 44. — 
1. Teşekkülün, müessese ve bağlı ortaklıkların 

yönetim kurulu başkan ve üyelerini de kapsamak üze
re kadrolu ve sözleşmeli personeline, iki aylık ücret 
tutarını aşmamak üzere yönetim kurulunun kararı ve 
koordinasyon kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir. 

2. Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek su
retiyle verimlilik veya kârlılığı artıranlara veya işlet
me faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere veya bü
yük zararların oluşmasını önlemede olağanüstü gay
ret gösterenlere yönetim kurulunun gerekçeli önerisi, 
ilgili bakanlığın uygun görüşü ve 'Bakanlar Kurulu 
kararı ile altı aylık ücret tutarını aşmamak üzere, ik
ramiye ve Bakanlar Kurulu takdirnamesi verilebilir. 
Buna ait esaslar tüzükle düzenlenir. 

3. İkinci fıkrada sözü edilen ikramiye; kişisel ba
şarı ve yararlılığa bağlı olup genelleştirilemez. 

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

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye?.. Bu
yurun Sayın Sabuncu. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, müsaade
nizle Hükümetten bir soru sormak istiyorum. 

Bütün İktisadî Devlet Teşekkülleri ve KİT'leri de 
kapsayacak şekilde düzenlenecek olan bu hususta bir 
yeni tedvin söz konusu mu? Bir kararname veya tü
zük çıkmış mıdır? Bir ahenkleştirme söz konusu ol
muş mudur ikramiyeler konusunda? Son düzenleme
ler ne safhadadır? Bu konuda bir açıklama yapabi
lirler mi?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Hükümet?. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM KIR-

GÖZ — KIT Personel Kanununda bu konular ele 
alınacaktır, personel rejimiyle. Buradaki hükümler 
genel mahiyetteki hükümlerdir. Ayrıca, tabiî bu Ka
nun Hükmünde Kararname KIT Personel Kanunu
nun da çıkarılmasını emretmektedir. Sayın Sabuncu' 
nun ifade ettiği hususlara gerektiği şekilde personel 
rejimiyle ilgili düzenlemede yer verilmesi mümkündür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Saynı üyeler, bu maddeyle ilgili Sayın Sabuncu' 

nun iki önergesi var, okutuyorum efendim. 

— 81 — 
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Yüce Başkanlığa 
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 ün

cü maddesinin ikinci fıkrasındaki «Yönetim kurulu
nun gerekçeli önerisi, ilgili bakanlığın uygun görüşü 
ve Bakanlar Kurulu kararı ile altı aylık ücret tuta
rını aşmamak üzere...» deyiminin yerine, «Genel mü
dürce bir, genel müdürün önerisi üzerine yönetim ku
rulunca iki, yönetim kurulunun gerekçeli önerisi üze
rine Bakanlar Kurulunca altı aylık ücret tutarını 
aşmamak kaydıyla...» deyiminin kullanılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Hilmi SABUNCU 

Yüce Başkanlığa 
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 ün

cü maddesinin birinci fıkrasındaki «tki aylık» keli
melerinden sonra «... ücret tutan ikramiye her yıl Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek zamanlarda öde
nir.» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi SABUNCU 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, evvela maddenin 
birinci fıkrasındaki önergeniz üzerinde işlem yapı
yoruz. 

Buyurun efendim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
44 üncü maddenin birinci fıkrasında, «»Teşekkülün, 

müessese ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu baş
kan ve üyelerini de kapsamak üzere kadrolu ve söz
leşmeli personeline iki aylık ücret tutarını aşmamak 
üzere yönetim kurulunun kararı ve kordinasyon ku
rulunun onayı ile ikramiye verilebilir.» deniyor. 

Tam ikramiye zamanlan, teamülde yerleşmiş şek
liyle İktisadî Devlet Teşekkülleri tarafından bilinir ve 
o zamanlara doğru bir duraklama başlar; «Acaba bize 
ikramiye verilecek mi, verilmeyecek mi?.. Acaba bizim 
yönetim kurulu teklif edebilecek mi, edemeyecek mi? 
Falanca bakan bunu yapabilmiş, öteki bakan yapama
mış; bakan buna muvafakat etmiyor, koordinasyon 
kurulu bizim için ne diyecek?..» şeklinde birtakım 
tereddütler var. 

Aslında özlük haklarına ilişkin düzenlemelerde Sa
yın Hükümetin bunu getirmesi normaldir; ancak Ko
misyondaki müzakerelerimiz sırasında bu bölümde 
yer alan personele ilişkin hükümlerden bazılarının 
burada o kararname çıkıncaya kadar veya o karar çı
kıncaya kadar uygulanabilmek bakımından getirildiğini 
söylemişlerdi. Burada aslında bunların yerinin olma
ması lazımdı. 

— 83 
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Eğer burada bunların yeri olacaksa, o zaman be
nim takdim ettiğim birinci önergeyi arz etme mec
buriyetim söz konusu olmaktadır. Buradaki şekliyle; 
«tki aylık ücret tutarını aşmamak üzere...» Yani, bir 
aylık da olabilir, yarım aylık da olabilir, iki aylık 
da olabilir; «üzere...» O yönetim kurulu bir ikramiye 
diyecektir, öteki iki diyecektir, birisi yarım diyecektir 
falan. 

«Yönetim kurulunun kararı...» Yönetim kurulu 
karara bağlayacak. Yani, yönetim kurulu diyecek ki, 
(Kendisi de dahil olmak üzere) «Bizim başkan ve 
üyeleri de kapsamak üzere bize ikramiye verin...» 
Yani, kendi kendine de yönetim kurulu üyeleri, bütün 
personele olduğu gibi, ikramiye isteme durumunda 
kalacaktır. Bu, şekil itibariyle sakillik taşımaktadır. 
Yani, yönetim kurulu egoizminin baskısıyla kendine de 
ikramiye istedi, denilebilir bir duruma sokacaktır. 
«Bizim İktisadî Devlet Teşekkülümüz o kadar ba
şarılı ki, yönetim kurulu üyesi olarak, biz de dahil 
olmak üzere, herkese ikramiye istiyoruz...» Bu da 
pek hoş bir manzara değil. 

İkincisi, koordinasyon kurulunun onayı lazım. 
Koordinasyon kuruluyla ilgili konuda da kısaca gö
rüşlerimi ilerde arz edeceğim. Burada sadece koordi
nasyon kuruluna falan lüzum yok. Statik hale getire
lim, beklentileri azaltalım. Hangi zamanda ne kadar 
ikramiyenin bütün İktisadî Devlet Teşekküllerine öde
neceği konusunda kesin fikir olsun. Personeli beklen
tilerin İçerisine itmeyelim. Diyelim ki, «Temmuz ayın
da bir, ocak ayında da iki ikramiye bütün İktisadî 
Devlet Teşekküllerine ödenir...» 

Yalnız, duyduğum kadarıyla bir tehlikeden de 
bahsetmek istiyorum. Bazı İktisadî Devlet Teşekkül
lerine beş, bazı İktisadî Devlet Teşekküllerine bir 
veya iki ikramiyede kalan bir tatbikatı benimsemek 
durumunda oldukları konusunda bir hüküm var. İk
tisadî Devlet Teşekkülleri küldür, ayrıcalık getirmek 
bazı İktisadî Devlet Teşekkülleri memurlarının morali
ne olumsuz yönde tesir ederek, o tarafa doğru kayışı 
sağlayabilir. 

Bunun için burada, «İki aylık ücret, tutarına 
kadar» diye birşey yok. Ne kadar?.. «İki aylık ücret 
tutarı kadar». Yönetim kurulu kendisi istemesin di
yorum. Koordinasyon kurulunu da devreden çıkara
lım. Sadece Bakanlar Kurulu desin ki, «İktisadî Dev
let Teşekkülleri, bağlı ortaklık ve müesseselerinin per
soneline falanca falanca zamanlarda ikramiye ödeme
sinde bulunulur.» Biz burada iki ikramiyeyi kesinleş-
tirelim ve yönetim kurulunun teklifi bilmem ne gibi 
birtakım şeylere ihtiyaç göstermeden, Bakanlar Ku-
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rulunca tespit edilecek zamanlarda tiki ikramiyeyi 
standartlaştıralım diye arz etmiştim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Sabuncu'nun önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ (X-
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Sayın Sabuncu'nun bu madde üzerinde verdiği iki 
önergeden birine katılabiliyoruz, birine katılamıyoruz. 
Birbiriyle öylesine değişik yaklaşımlarla hazırlanmış 
iki önerge ki, önergenin birinde, ikinci fıkrayı de
ğiştiren önergede; «Görevlerinde olağanüstü gayret 
göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı artıran
lara, (Yani kişisel taltife) genel müdür bir, genel mü
dürün önerisi üzerine yönetim kurulunca iki, yönetim 
kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca ,altı aylık ücret tutarını aşmamak kaydıyla 
ikramiye verilsin.» deniyor. 

Sayın Sabuncu buradaki yaklaşımıyla bir genel mü
düre, çok yararlı çalışma gösteren bir personeline üc
ret verme hakkını getiriyor. Bu son derece doğru bir 
yaklaşım. Neden?.. Biz bu kurumları, IDT'leri ve 
KİT'leri biraz daha libere etmek, biraz daha piyasa 
organı haline getirmek, biraz daha rahat çalıştırmak 
istiyoruz. Bu önergesine katılıyoruz. Bu gayet haklı 
bir öneridir. Çok başarılı olan bir kişiye genel mü
dür bir aylık ikramiye verebilsin. Genel müdürümüz o 
kadar yetki verelim; buna katılıyoruz. 

Sureti bende olmayan, sizden alıp okuduğum di
ğer önergeye de, bunun tersi bir mantığı getirdiği 
için katılamıyoruz. Neden?.. Biz bu kurumları libere 
edelim diyoruz. 50 -60 tane KİT'ten oluşan bir komp
lekste her KİT personelini büyük bir Devlet memu
ru kadrosu gibi görmek istemiyoruz. Onlar kendi 
kurumları içinde başarıları ayrı, başarısızlıkları ayrı 
organlardır. İkramiye bir başarının karşılığıdır. Filan
ca KİT'te başarılı olan personele, yönetim kurulu 
(Ki, onlara da yetkiler getirdik) getirsin, ben bu sene 
şu kadar kâr ettim, şu kadar verimli çalıştım, hedef
lerime şu kadar yaklaştım, desin. Yönetim kurulu 
bu yetkiyi alıp koordinasyon kuruluna götürüyor. Ko
ordinasyon Kurulu Bakanlar Kurulu değil, daha dar, 
mini bir Bakanlar Kurulu; ekonomik ve malî özlü 
işler yapan bakanların toplandığı 11 kişilik bir Ku
rul. işi ta yukarıya, Bakanlar Kuruluna getirmiyoruz, 
daha basit bir mekanizma getiriyoruz. Her kurum 

kendi içinde bunu halledecek, karlıysa isteyecek ve o 
Kuruldan geçecek, o Kurul sadece bu işlerle uğraşı
yor. 

Sayın Sabuncu'nun önerdiği gibi, eğer Bakanlar 
Kurulunu getirirsek, ikiyi de fikse edersek; bu kâr
lılık ve verimlilik anlayışıyla çalışma prensibine ve her 
İDT'nin veya KİT'in bir piyasa kurumu olma ilke
sine aykırıdır. Yani, • kâr da etse, zarar da etse biz 
bunu seyyanen verelim diye düşünmek ve bunu da 
fikse edelim diye düşünmek yanlıştır, iki maaş ik
ramiye alamayacak kurum çıkacak, zararda, iyi ça
lışmadı. Yani, ikinci önerge işin esprisine aykırı. 

Birinci önerge son derece haklı, son derece yerin
de. Bir genel müdür bir uzmana bir aylık, yönetim 
kurulu kararıyla iki aylık ikramiye versin, taltif et
sin. Yani, bağışlasınlar beni, ikisi farklı demek istiyo
rum. 

Sayın Başkanım; 
Ezcümle, görüşülen, şu anda sözünü ettiğiniz ikin

ci önergeye bu gerekçelerle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Şu anda ikinci değil de, birinci 
önergeye katılmıyorsunuz. Çünkü, bu zaten birinci 
fıkrayla ilgili. Evvela birinci, sonra ikinci fıkrayla 
ilgili... 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — önümde şu anda 44 üncü mad
denin ikinci fıkrasıyla ilgili bir tek önerge sureti var. 

BAŞKAN — Şu anda 44 üncü maddenin birinci 
fıkrasındaki «iki aylık» kelimelerinden sonraki tek
life katılmıyorsunuz. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Ona katılmıyoruz. Gerekçeli 
cevabımı arz etmeye çalıştım. Bu düzenlemeyle ge
tirilmeye çalışılan, prensiplere aykırıdır, yönetim ve 
teşvik prensiplerine aykırı buluyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet; Sayın Sabuncu'nun birinci öner

gesine katılıyor musunuz? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAIM KIR-

GÖZ — Birinci önergede, biraz evvel Sayın Komis
yon Sözcüsünün de ifade ettikleri gibi, bu KİT'lere 
teşekküllere, müesseselere ve ortaklıklara bir inisiya
tif tanınıyor; yani seyyanen uygulamaktan ziyade, ma
lî imkânlarına bakacak, KlT'lerdeki çalışmalarının ve
rimliliğine bakacak ve bunda personelini ödüllendir
mek için bir maaş ikramiye de verilebilir, iki maaş 
ikramiye de verilebilir. Bu şekilde Hükümet Tasa
rısındaki gibi tedvin edilmesi amaca ve Kanunun ge-
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nel esprisine daha uygundur. Onun için sözkonusu bu • 
önergeye katılamıyoruz. j 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Sabuncu'nun 44 üncü madde- 1 

nin birinci fıkrasına ilişkin önergesine Komisyon ve 
Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. I 

Sayın Sabuncu; ikinci önergeniz için bir açıkla
manız olacak mı; Komisyon katıldığını da beyan edi
yor? 

HİLMİ SABUNCU — Komisyon ve Hükümet ka
tılıyorsa kabul ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; bu önergeye katı
lıyor musunuz efendim? I 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM KIR-
GÖZ — Efendim, bu üçüncü fıkradaki hükümle bir
likte nazara alındığı takdirde; yani bu ikramiyenin 
şahsî başarıya göre verileceği ve herkese genelleştiri-
lemeyeceği hükmü göz önüne alınırsa, böyle bir öner- I 
genin uygulamada işletmelerin daha verimli çalışma
sını, daha başarılı olmasını ve genel müdürün bu I 
çalışan kişileri takdiri suretiyle personeli üzerinde 
daha müessir olabileceği düşüncesiyle önergeye katı
lıyoruz. I 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
«Yönetim kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili Ba- I 

kanlığın uygun görüşü ve Bakanlar Kurulunun ka
ran ile altı aylık ücret tutarını aşmamak üzere» iba
resinin çıkarılıp yerine; «Görevlerinde olağanüstü I 
gayret göstermek suretiyle verimlilik ve kârlılığı artı
ranlara veya işletme faaliyetlerine yararlı buluş ge
tirenlere veya büyük zararların oluşmasını önleme
de olağanüstü gayret gösterenlere; genel müdürce bir, 
genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca I 
iki, yönetim kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulunca altı aylık ücret tutarını aşmamak 
üzere ikramiye ve Bakanlar Kurulu takdirnamesi ve
rilebilir.» şeklindeki düzeltmeyi işeren bu önergeye 
Komisyon ve Hükümet katılıyor. 

Bu nedenle önergeyi kesin olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kesin olarak kabul edilmiştir. I 

Bu düzeltilmiş şekliyle 44 üncü maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. | 
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45 inci maddeyi okutuyorum. 
Teşekküllerin ve personelinin yükümlülüğü ve so

rumluluğu 
MADDE 45. — 
1. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar 

kendilerine verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kay
nakları verimlilik ve kârlılık esaslarına göre kullan
maya ve değerlendirmeye mecburdurlar. 

2. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklık
ların yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri da
hil her türlü kadrolu ve sözleşmeli personeli, birin
ci fıkradaki esaslara uygun olarak gereken gayret ve 
basireti göstermekle yükümlüdürler. 

3. ikinci fıkradaki sözü edilen personelin cezaî 
sorumluluğu, devlet memurlarına uygulanan hüküm
lere tabidir. Bunlar, görevleri ile ilgili olarak kurum
larına verdikleri zararlardan ötürü, Borçlar Kanunu
nun haksız fiilî hükümlerine tabidirler. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Buyu
run Sayın Komisyon. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, bir baskı hatası var. 
«Borçlar Kanununun haksız fiili hükümlerine» di
ye geçiyor. «Haksız fiili» değil, «haksız fiil» olacak, 
orada bir «i» harfi fazla. 

BAŞKAN — «Haksız fiil hükümlerine» şeklinde 
düzeltiyoruz. 

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Sayın Bilge'nin bu maddeyle ilgili bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 45 inci maddesi üçüncü fıkrasının ikin

ci cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Necip BİLGE 

BAŞKAN — Sayın Bilge; önergenizle ilgili ola
rak buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

45 inci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cüm
lesi hukukî sorumlulukla ilgili bulunmaktadır. Gerçi 
hukukî sorumluluk sözü geçmemektedir; ama Borç
lar Kanununa atıfta bulunulduğuna göre, bu sorum
luluk hukukî sorumluluk olacaktır. Meselenin anlaşı
labilmesi için bu üçüncü fıkrayı tekrar okuyarak 
söze girişeyim. 
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Bu fıkrada deniyor ki, «İkinci fıkradaki sözü edi- l 
len personelin cezaî sorumluluğu, devlet memurla
rına uygulanan hükümlere tabidir.» Yani, işlemiş ol- I 
duğu bir fiil ceza hukukunu ilgilendirirse, kendisine I 
ceza verilip verilmeyeceği meselesi ve bilhassa usul 
bakımından nasıl bir soruşturma yapılacağı Devlet I 
memurlarına uygulanan hükümlere tabidir. Yani, bun- I 
lar doğrudan doğruya savcılıkça takip edilemeyecek
tir, evvela bir önsoruşturma yahut hazırlık soruştur
ması yapılacaktır, kendi bünyeleri içerisinde; orada 
haklarında dava açılması kararlaştırılırsa, ondan son- I 
ra dava açılacak. Yani Devlet memurlarının tabi ol- I 
duğu Memurin Muhakemat Kanununa tabi olacak
lardır, o prosedür tatbik edilecektir. Buna bir diyece
ğimiz yok. 

Yalnız, burada ifade bakımından bir kusur var I 
diyebilirim «İkinci fıkradaki sözü edilen persone- I 
lin...» tabiri biraz ağır kaçıyor; «İkinci fıkrada sö
zü edilen personel...» denilmesi daha uygun olur. Ora
da «ki» eki biraz fazladır, onun çıkarılması gerekir. 

İkinci cümlede «Bunlar, görevleriyle ilgili olarak I 
kurumlarına verdikleri zararlardan ötürü, Borçlar Ka
nununun haksız fiil hükümlerine tabidirler.» denilmek- I 
tedir. Söylediğim gibi bu, hukukî sorumlulukla; ya
ni vermiş oldukları zararlardan dolayı malen sorum
lu olacakları mı, olmayacakları mı? Bu meseleyle il- I 
gili bulunmaktadır. 

Şimdi burada meseleyi aydınlığa çıkarabilmek 
için, hukukî sorumluluğun kaç türlü olduğunu bilmek 
lazım gelir. Hukukî sorumluluk, Borçlar Kanunu hü
kümlerine göre, ya haksız fiilden doğabilir veya söz
leşmeye aykırı davranışlardan doğabilir yahut sebep
siz iktisaptan doğabilir, nihayet bir de kanundan do
ğabilir. Burada, kanundan doğan sorumluluğu söz
konusu etmeyeceğiz. Kanunda ayrıca sorumluluk hak
kında bir hüküm varsa, onlar uygulanır, yoksa uy
gulanmaz. öyle bir şey sözkonusu olmaz. 

Şimdi burada «Haksız fiil hükümleri tatbik edi- I 
lir» denildiğine göre, sadece ve sadece haksız fiilden I 
doğan bir zarar sözkonusu ise, o bakımdan «Haksız I 
fiil hükümleri tatbik edilir» denilebilir; ama sözko- I 
nusu zarar haksız fiilden değil de, sözleşmeye ay- I 
kırı davranıştan doğuyorsa; nitekim Kanunun biraz 
önce kabul etmiş olduğumuz 43 üncü maddesinde I 
«Sözleşmeli personel de çalıştırılabilir.» deniyor. Bi- I 
naenaleyh, sözleşmeli personel hakkında, onun mey
dana getirmiş bulunduğu, ortaya çıkardığı bir zarar
dan dolayı duruma göre haksız fiil hükümleri tatbik 
edilebilir, duruma göre de sözleşmeye aykırı davra- | 
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nışlardan dolayı bir sorumluluk sözkonusu olabilir. 
Burada, sadece «Haksız fiil» denildiğine göre, söz
leşmeye aykırı bir davranıştan zarar meydana gelmiş 
ise, o zarardan dolayı bir sorumluluk sözkonusu ol
mayacaktır. 

Bu itibarla maddenin bu cümlesi; yani üçüncü fık
ranın ikinci cümlesi bir bakıma lüzumsuz, bir ba
kıma da çok dardır. Bu itibarla bunun metinden çı
karılması daha uygun olacaktır. Metinden çıktığı 
takdirde herhangi bir kimse, kendi mensup olduğu 
bir müesseseye haksız fiille veya sözleşmeye aykırı 
bir fiille zarar verirse, bundan mesul olacağı gayet 
tabiîdir; Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır veya 
diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır. Bunu bura
ya yazsak da böyledir, yazmasak da böyledir; fakat 
yazılı olan cümle dardır. Sadece haksız fiili alıyor, 
sözleşmeye aykırı davranışları içerisine almıyor ve
ya sebepsiz iktisap hükümlerini içerisine almıyor. 

Bu itibarla, yersiz olduğu için bunun metinden çı
karılmasının uygun olacağı kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bilge'nin önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye var mı? 
M. FEVZİ UYGUNER — Lehinde söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Sayın Bilge çok önemli bir konuya değindiler, 

önergelerine katılıyorum. Yalnız bir hususu, beyanla
rında noksan kalan bir hususu ifade etmek isterim. 

Bunlardan birincisi; üçüncü bendin ilk cümlesin
de, «İkinci fıkradaki sözü edilen personelin cezaî so
rumluluğu, devlet memurlarına uygulanan hüküm
lere tabidir.» ifadesi var. Bu cümleyi Sayın Bilge ifa
delerinde, sadece Memurin Muhakemat Kanununa 
tabi olmaları şeklinde bir yoruma gittiler. Haddiza
tında bu personelin işlediği suçlar, Devlet memuru 
tarafından işlenmiş gibi kabul edilecektir bu hüküm
le ve onun cezasının karşılığını da Türk Ceza Ka
nununda Devlet memurlarına uygulanan cezayı gö
receklerdir; bir anlamı da budur, bu noksanı telafi 
etmek isterim. 

İkinci husus da; Sayın Bilge önergesindeki temel 
fikirde son derece haklıdır. Sadece haksız fiil hü
kümlerine tabi olmayacaktır, eğer sözleşmeden do
ğuyorsa, elbette ki, bunun zararlarını da tazmine 
mecbur olacaktır. Şayet, başka bir fiilden; yani hak
sız iktisaptan, sebepsiz iktisaptan dolayı doğuyorsa, o 
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takdirde yine Borçlar Kanunu hükümlerine tabi ola
caktır. 

Ben şöyle bir teklifle bulunacağım, Sayın Bilge 
de katılırsa : Kapsamını dar buldular, doğrudur. 
Ancak hiç bir hüküm bulunmaması da tatbikatçıyı 
belki tereddüte sevkedebilir, bunu şöyle düzenlersek: 

«Bunlar, görevleriyle ilgili olarak kurumlarına ver
dikleri zararlardan ötürü, Borçlar Kanunu hüküm
lerine tabidirler.» denilirse, o zaman kapsam tama
men genişler, hiçbir şey yazılmamış olmaz ve tat
bikatçıya da hiç olmazsa ışık tutar, bir yön vermiş 
olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon? 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; her iki de
ğerli konuşmacının açıklamalarını dinledik. Dikkat 
buyururlarsa, kendilerinin de ifade ettikleri gibi, fık
ranın birinci cümlesinde personelin cezaî sorumlulu
ğunun mesnedi; bir anlamda mesnedî değil de, 
let memurlarına uygulanan hükümlere tabi olduğu 
ifade ediliyor, ikinci cümlecik, tazmini düzenliyor. 

Şimdi, her iki konuşmacıdan edindiğimiz bilgiye 
göre, sadece haksız fiilden zarar doğmaz, sözleşme
ye aykırı davranmaktan ve sebepsiz, haksız iktisap
tan da zarar doğabilir, bunun tazmini de gerekebi
lir buyuruyorlar. Haklı olabilirler. Yalnız, buradaki 
sözleşme konusu, bir hizmet akdi sözleşmesidir. Sa
yın Hocam iyi bilecekler, hizmet akdi sözleşmelerin
de de hukukî değil; ama fiilî olarak bir hizmetin ve
rilmesinde ve bunun karşılığının alınmasındaki ilke
ler belirlenir. İş görmeye ilişkin nitelik tarifleri yok
tur. O, işin içinde takdirî olarak belirlenir. Dolayısıy
la, bu sözleşmeyi herhangi bir sözleşmeye; yani kar
şılıklı edime, karşılıklı alışverişe dayalı bir sözleşme
den birazcık ayırmak gerekmektedir pratik işleyişiy
le; ama bu sözleşmede böyle maddeler de olabilir; 
şunu, şunu, şunu yapmayacaksın gibi... Bundan do
ğan zararların tazmini de gerekebilir. 

Kısaca bu açıklamayı yaptıktan sonra, Sayın Uy-
guner'in önerisine biz de uyuyoruz. Eğer darsa ge
nişletelim; ama tümüyle ortadan kaldırmayalım. Bu
yursunlar, lütfetsinler eğer sözleşmeye aykırı davra
nışlarla, sebepsiz iktisabı da katalım ve maddeyi öy
le düzenleyelim; yani tazmin konusu ortadan kalk
masın istiyoruz. 

Arz ederim. 
SERDA KURTOĞLU — Soru Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, soru sormak isti
yorsunuz; ama önergeler üzerinde soru sormak müm
kün değil efendim. Bu nedenle söz veremiyorum. 

Sayın Bilge, «Önerge üzerinde bir genişletme ola
bilir mi?» diye soruyorlar. 

NECİP BİLGE — Efendim; olabilir. Sadece 
«Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.» der, «Hak
sız fiil» kelimesini çıkarırsak olur. Çünkü bütün bu 
durumları içerisine alır. 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan; Komis
yona bir şey hatırlatmak istiyorum; kabul buyurur
larsa belki düzelir. Burada bir yanlışlık vardır. İzin 
verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUAMMER YAZAR — Üçüncü fıkrayı okuya
rak arz edeceğim; 

«İkinci fıkradaki sözü edilen personelin cezaî so
rumluluğu, Devlet memurlarına uygulanan hükümle
re tabidir.» hükmü, iktisadî Devlet Teşekkülleri me
murlarının, ilgililerin, Memurin Muhakemat Kanu
nuna tabi tutulmasını amirdir. Halbuki şimdiye ka
dar Memurin Muhakemat Kanununa tabi değillerdi. 
Komisyon, Memurin Muhakemat Kanununa tabi tut
mak gayesiyle mi getirmiştir? Herhalde öyle değildir. 
Bunu düzeltmek iktiza eder. Yine eskisi gibi olmalı
dır; Memurin Muhakematı Kanununa tabi olup, ol
mama bakımından. Bu hususta bir şey düşünürler 
mi? Düzelirse iyi olur. 

Bunu hatırlatmak için söz aldım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. Bir 
nevi soru oldu. O zaman Sayın Kurtoğlu'na da bu 
konuda söz vermek istiyorum. Sayın Kurtoğlu, bir 
düzeltme gibi soru soruldu, siz de bir düzeltme gibi 
soru sorarsanız mesele yok; yani işin biraz hukukî 
tarafı olur. 

Buyurun efendim. 

SERDA KURTOĞLU — ikinci fıkrada «sözü 
edilen personelin cezaî sorumluluğunun tayin edilen...» 
denmiyor, «Cezaî sorumluluğu..» deniliyor. 

Binaenaleyh, burada kanaatimizce sözkonusu olan 
prosedür değildir; memurların işlediği suçlar veya 
memurlara karşı işlenen suçlardır, ağırlığı oradadır, 
sadece suçlar da değil; ama ikinci cümlede, «Borç
lar Kanununun genel hükümleri tatbik edilir.» gibi 
bir hava esti. Oysaki, bu memurların birçokları tüc
cardır, tüccar vasfındadır. Hiç fıkraya koymayalım, 
Ticaret Kanununda da ticarî faaliyetler sözkonusu-
dur, Borçlar Kanununu karıştırmayalım. «Borçlar 

— 87 — 



Danışma Meclisi B : 168 3 . 10 . 1983 O : 2 

Kanununun genel hükümleri» dersek, o husustan uzak-
laştırmış oluruz, teşevvüşe meydan veririz. Bence, 
üçüncü bendin ikinci cümlesini tamamen kaldıra
lım, birinci cümle de olduğu gibi kalsın; fakat mad
denin sadece prosedüre ait bulunmadığı zabıtlara geç
miş bulunsun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon, biraz daha değişik bir yorum 

gelmeye başladı. O nedenle sizin görüşünüzü almak 
istiyorum efendim, buyurun. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, doğrusu bu. Sa
yın Kurtoğlu'nun soru ve açıklamasında ifadesini 
bulan şekil, bizim Komisyonda da benimsediğimiz bir 

• şekil idi; ama buraya böyle indi büyük ölçüde. 
Sayın Yazar da haklıdırlar. Eski 440 sayılı Yasa

da, İktisadî Devlet Teşekkülleri personeli bu biçimde 
düzenlenmemişlerdir; yani Devlet memurunun cezaî 
sorumluluğuna tabi değildir. Bu, baştan beri koydu
ğumuz prensiplere de aykırı. Eğer bir önerge olursa 
bu üçüncü fıkranın çıkması konusunda, biz Komis
yon olarak katılabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Yani, tamamen çıkarılmasına iliş
kin bir önerge... Komisyon da bunu getirebilir. 

M. FEVZİ UYGUNER — İzin verir misiniz Sa
yın Başkan, bu konu çok önemli, bir açıklama yap
mak istiyorum. Yapacağım açıklama konuya ışık tu
tacaktır, lütfeder misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
Tabiî, aslında cezaî sorumluluk konusu çok değişik 
bir konu. Memur olanlar var, memur gibi sayılanlar 
var, memur gibi sayıldığı zaman kendisine karşı iş
lenen suçlar var, kendisinin işlediği suçlar var; fark
lıdır tabiî. 

Buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, şimdi, 

zaten üçüncü bent ikinci bende atıf yapmak suretiyle 
bu işi düzenliyor. İkinci bentte yazılı olan görevliler 
bu cezaî sorumluluğa tabi tutuluyor; o açıktır. Yal
nız ben Sayın Yazar'ın düşüncelerine iştirak edeme
yeceğim ve Komisyonun da geri almak temayülünde 
olduğunu hissettim. Sebebini arz edeyim. 

Ben, uzun müddet; yani sekiz senelik bir müd
det Makine Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikaları
nın bulunduğu Kırıkkale ilçesinde fiilen hizmet 
yaptım, oradaki müşahedemi arz edeyim, ondan son
ra Genel Kurul karar versin. Bu, çok önemli bir ko
nudur. 

Şimdi, herhangi bir işçi fabrikanın postabaşına 
kızarsa, işletme müdürüne kızarsa, fabrika müdür 

I muavinine veya müdürüne veya personel müdürü-
I ne kızarsa, bir tek dilekçe ile fabrika müdürünü kar-
I şısına dikmek imkânına sahip bugünkü durumda. Öy-
I le oluyor ki, fabrika müdürleri, işletme müdürleri 
I veya üst düzey görevlileri, günlerini, ömürlerini man-
I kemede geçirir hale geldiler. Çünkü; işçinin kafası 
I kızdı mı, amir biraz sert davrandı mı «Bana haka-
I ret etti» diye mahkemeye bir dilekçe veriyor, mahke-
I meye böylece şahsî dava açılmış oluyor. Mahkemece 
I yapılacak iş nedir?.. Davetiye çıkarmaktır, fabrika 
I müdürünü veya işletme müdürünü davet etmek su-
I retiyle yargılamaya tabi tutuyor doğrudan doğruya. 
I O zaman fabrika müdürleri, işletme müdürleri ve üst 
I düzey sorumlularının günlerini mahkemede geçiriyor 
I âdeta; yerli yersiz isnatlarla, yerli yersiz davalarla. 
I Bu madde, bence çok lüzumlu bir maddedir. Bu 
I bir seleksiyondan geçerse, Memurin Muhakemat Ka-
I nununa tabi kılınırsa ve bir karara dayanılarak mah-
I kemeye sevkedilirse, o takdirde biraz evvel arz et-
I tiğim sakınca önlenmiş olur. Bence madde çok fay-
I dalıdır, yerindedir. Aynen kalmasını önerir, saygılar 
I sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
I Efendim siz, ikinci cümlenin de aynen kalmasın-
I dan yana mısınız? Biraz evvel çıkmasının lehinde bir 
I konuşma yapıldı zannederim. Şu anda birinci cüm-
I le için diyorsunuz, değil mi Sayın Uyguner?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Evet Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Çünkü, ikinci cümlede biraz evvel 
I Sayın Bilge'nin önergesinin lehinde bir konuşma yap-
I mistiniz. 

M. FEVZİ UYGUNER — Birinci cümle için arz 
I ediyorum. Komisyon 3 üncü bendin tamamen çıka-
I rılması gibi bir temayül gösterdi; onun için söz al-
I dım efendim. 
I BAŞKAN — Evet, yani üçüncü fıkranın birinci 
I cümlesi için diyorsunuz. 
I NECİP BÎLGE — Sayın Başkan, izin verir mi-
I siniz efendim?.. 
I BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. İş bi-
I raz daha değişik hava içine girdi, buyurun. 
I NECİP BİLGE — Bendeniz de üçüncü fıkranın 
I birinci cümlesinin kalması gerektiği kanısındayım. 
I Çünkü; tatbikatta da orada çalışan kimselerin mah-
I kemeye çıkarılmasını gerektiren bir durum daima hâ-
I sil olabilir; Sayın Uyguner'in söylediği gibi. Bu ba-
I kımdan... 
I BAŞKAN — Ama o cezaî sorumluluk.. 

NFJCtP BİLGE — Cezaî sorumluluk; o kısım; 
| fakat ikinci kısımda, biraz evvel Sayın Uyguner'in 
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fikrine katıldığımı söyledim; ama sonra düşündüm, 
doğru olmayacak. Çünkü; sadece Borçlar Kanunu-
nunun hükümlerinin tatbik edilmesi durumu açıklı
ğa kavuşmuş olacaktır, açıklık getirilmiş olacaktır; 
ola ki başka kanunların da tatbik edilmesi icap ede
biliyor. Sadece «Borçlar Kanununun hükümlerinin 
tatbik edilmesi gerektiği» şeklinde umumî bir hüküm, 
sırf Borçlar Kanunu bakımından genel bir hüküm 
konulması da yerinde değildir, diğer kanunların da 
tatbik edilmesi icap edebilir. 

Bu itibarla, bu ikinci cümlenin tamamen çıkarıl
ması uygun olacaktır. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Bu da bir fikir oldu, tabiî tekrar 
önergenize dönmüş oldunuz değil mi efendim?.. 

NECİP BİLGE — Tekrar önergeme döndüm 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, sıra tabiî Sayın Komisyona 
geldi. Sayın 'Komisyon, şimdi iki fikir var. Bir; ikin
ci cümlenin tamamen çıkmasına ilişkin bir önerge 
var, bunun yanında da birinci cümle ile ilişkili ola
rak Sayın Uyguner bu cümlenin kalmasından yana. 
Sayın Yazar ise, «Cümle çıksın» demediler zaten. 
«Memurin Muhakemat hükümleri mi uygulanacak
tır?.. Diye bir soru sordular; yani açıkça, «Ticarî sa
hada bir faaliyette bulunan bir fabrikanın, ikinci fık
rada sözü edilen personeli için ceza hükümleri uygu
lanırken, cezaî sorumluluğu memur mu olacak?..» de
diler. Değil mi efendim?.. «Yani memurun güvence
sine mi sahip kılınacak?» dediler, yoksa «Çıksın» de
mediler. 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan, izin ve
rir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Yazar, buyurun efendim. 
MUAMMER YAZAR — Genellikle hususî hu

kuk hükümlerine tabidir. Böyle olunca, Memurin 
Muhakemat Kanununa tabi tutulmaları mümkün 
değildir. Ancak; Devlet memurları gibi ceza görür
ler ve Devlet memurlarına karşı işlenen suçlarda da, 
yine Devlet memurlarına karşı suç işlemiş gibi ceza 
görür. Bu tatbikat, şu ana kadar 50 senedir, 60 sene
dir tatbik edilen bir tatbikatı değiştiriyor. Bunu Ge
nel Kurul tasvip ederse diyeceğim yok; ama bugün 
için büyük bir değişikliktir ve çalışmaları da güçleş
tirir, zorlaştırır. Hemen mahkemeye gidilmemesi arzu 
ediliyor; ama Devlet memurlarına tanınan o temina
tın buradan çıkarılması, maksadın dışına taşar, bü
yük zarar getirir. Bendeniz bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Efendim konu şu; Devlet memuru olmak, biraz 

evvel de açıklamaya çalıştım ki, biz ona «memur gi

bi sayılanlar» tabirini kullanırız, ceza uygulaması yö
nünden memur gibi sayılan sınıfı içine girmek farklı 
işlemlerdir. Sayın Yazar'ın buyurdukları gibi, Dev
let memuru kabul ederseniz, Memurin Muhakematı 

I Kanunu uygulanacaktır, diğer bütün hükümleri uy
gulanacaktır. Memur gibi sayılması, Ceza Hukukun-

I da kendine karşı işlenen bir suçta, kendisinin memur 
kabul edilmesi keyfiyeti ortaya çıkaracaktır, kendisi
nin de bazı suçlarında memur gibi sayılması keyfiye
ti ortaya çıkacaktır. 

NECİP BİLGE — Görevi ile ilgili olarak. 
BAŞKAN — Görevi ile ilgili tabiî, yoksa diğer

lerinde, memurların işlediği diğer bazı suçlar var, 
(görevin dışında olanlar) onda da memur sayarsanız, 
bir değişik durum olacak cezaî sorumluluk bakımın
dan. Bu durum, bilmiyorum Komisyonunuzda ne de
rece incelendi, bu konuda memur gibi sayılma yeri
ne, mutlak memur sayılması neden öngörüldü?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, konu, bir 
sürü ayrıntıya ve bir sürü başka niyete doğru sürük
lendi gitti. Önce baştan başlayayım. 

Bu bölümün başına bakarsanız, personele ilişkin 
hükümler bakarsanız madde 41 den itibaren, İktisadî 
Devlet Teşekkülleri ve ıKamu İktisadî Kurumu per
soneli için ayrı bir personel rejimi çıkarılacağını söy
ledik ve bu müteakip maddeler, çıkarılacak bu ka
nunun çerçevesini çiziyorlar; yani birtakım ilkelerini 

I ortaya koyuyorlar. Bu maddeye gelindiğinde ve mad
denin başlığına lütfedip dikkatle bakıldığında, «Te-

I şekküllerin ve personelin yükümlülüğü ve sorumlu
luğu» denilmiş. Şimdi, bu üçüncü fıkrada birinci 

I cümle, «İkinci fıkrada sözü edilen personelin cezaî 
sorumluluğu Devlet memurlarına uygulanan hüküm
lere tabidir.» diyor; yani Sayın Uyguner'in söyledi
ği gibi, bütün KİT personelinin şimdiye kadar şikâ
yet ettiği, «Biz maaşı devlet memuru gibi alırız, ama 
muhakememiz adlî merciler önünde herhangi bir va-

| tandaş gibi işlem görürüz, yani memur güvencesine 
bu anlamda, muhakemat anlamında sahip değiliz.» 
derler. 

Şimdi, bunun yorumunu değerli hukukçulara bı-
I rakıyorum; «İkinci fıkrada sözü edilen personelin ce

zaî sorumluluğu (altını çiziyorum) devlet memurları
na uygulanan hükümlere tabidir.» diyor; cezaî so-

I rumluluk tabi. 
MUAMMER YAZAR — Bu ibare memur mu-

I hakematına götürür; gitmemesi lazım. 
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ıBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Yani yorumen, giderler mi 
gitmezler mi bilmem, ama burada getiren Hükümetin 
4'40 sayılı Kanun uygulamasında • böyle bir şey yok; 
önümde. «Sırları muhafaza mecburiyeti ve memur
ların suçları» diye ayrıca düzenlenmiş; orada bu yo
rum hiç yok. Burada da niyet olarak bu konuyu Hü
kümet böyle getirmek istememiş gibi bir izlenim al
dık biz. Yani, Memurin Muhakemata doğru giden 
bir yol görmüyoruz. Madde öyle düzenlenmemiş. 
Esasen düzenlenmek istense, kendi !KtT personel re
jimi, Devlet Memurları 'Rejiminden, 657'den ayrılı
yor. Yani niyet ayrı; başka bir rejim ortaya çıkarıl
mak isteniyor. O rejimin içinde bunun ayrıca düzen
lenip düzenlenemeyeceğini bilemiyorum; ama benim 
anladığım, şahsî anlayışımı ifade ediyorum, cezaî so
rumluluğu Devlet memurlarına uygulanan hükümle
re tabidir. Cezaî sorumluluk anlamında. Net cümle. 
Memurin Muhakemata varılır mı yorumen; bilmiyo
rum. 

'Benim kişisel yorumum; 'Komisyonda bu konuda 
bir mütalaa yok idi, şu konu cezaî sorumluluk anla
mında zikredilmiştir, bizi Memurin Muhakemat usu
lüne nasıl götürür; onu bilemiyorum. 

İkincisi; iki şey yapmak istedik, yani incelerken 
de öyle yorumladık. Bir; cezaî sorumluluğu hangi 
esasa bağlayalım, hangi çerçeveye bağlayalım? İki; 
tazmini nasıl, hangi esasa bağlayalım? 'Bu frkracıkta 
çıkarılacak yeni KİT personel rejimine iki atıf var
dır. Bir; «Cezaî sorumluluğu o rejimde Devlet me
murlarına uygulanan hükümler gibi yapın.» demek 
istiyoruz, ikincisi; «Tazmini bu biçimde Borçlar Ka
nununun haksız fiil hükümlerine göre yapın.» dedik; 
ama burada bir boşluk varsa, şu anda kestiremiyo
rum onu doğrusu; yani haksız fiili vesaireyi katmak 
gerekiyorsa katalım. Yok, «Çıkaralım» diyorsanız, 
çıkaralım. Yani, bu konuda net 'bir niyet Hükümet 
tarafından söylenebilir; benim yorumum, birinci cüm
lenin bizi Memurin Muhakemata götürmeyeceği, ce
zaî sorumluluğun biçimini, ya da ne biçimde olaca
ğını tariftir. İkincisi; tazmin hususudur, ki bu çok 
çeşitli düzenlenebilir; «Şunlar da tazmin edilsin, şu 
usule göre de bu tazminat konulsun,» denilebilir; 
cezaî sorumluluğu başka esaslara da bağlayabiliriz. 
Bunun sonu yok. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bir de Hükümetin görüşünü alalım 
efendim, müsaade ederseniz. Buradaki cezaî sorum
luluktan «Devlet memurlarına uygulanan hükümler» 

deyimi içinde; yani bir fabrika müdürünün bir ce
zaî sorumluluğu söz konusu olduğunda, Memurin 
Muhakemat uygulanacak mı, uygulanmayacak mı?.. 
Yani il idare kurulundan, ilçe idare kurulundan bir 
karar mı alınacak fabrikanın müdürü veya bir me
muru, personeli hakkında?.. Onu öğrenelim efendim: 
Zabıtlara geçmesi bakımından uygundur. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 
IKIRGÖZ — Sayın Başkan; müsaade ederseniz bu
radaki cezaî sorumlulukla kastedilen, Devlet memur
larının işlediği suçlar ve bunlara ilişkin cezalar nasıl 
işlem görürse, bu Kamu İktisadî Teşebbüslerinin per
sonelinin işlediği suçların cezaî sorumluluğu da ona 
göre uygulanacaktır demek. Burada yargılama usulü 
gösterilmiyor; yani Memurin Muhakemat Kanununa 
veya 1609'a tabi olacağına dair bir ibare yer almıyor. 
'Sadece, KİT personelinin bir suç işlediği zaman ce
zaî sorumluluğunun ne şekilde işlem göreceğini, han
gi kaidelere uyulacağını; usul bakımından değil, fa
kat ceza bakımından hangi kaidelere uyulacağını be
lirtmek amacıyla bu fıkra getirilmiştir. 

İkinci fıkrada ise, «Borçlar IKanununun haksız 
fiil hükümlerine tabidir.» ibaresi, gerçekten biraz kı
sıtlayıcı olmuş. Belki, eğer Genel Kurul uygun görür
se, bu Borçlar Kanununun değil, «Özel hukuk hü
kümlerine göre tazmin ettirilir.» şeklinde bir ifadeyle, 
sanırım Genel Kurulda ortaya çıkan tereddüt de or
tadan kalkar kanısındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sabuncu, buyurun efendim, 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan; konuya 
sadece açıklık getirebilmek bakımından arz ediyorum 
efendim. 

İkinci fıkrada sözü edilen personelin cezaî sorum
luluğu Devlet memurlarına uygulanan hükümlere ta
bidir. Bu, sadece Devlet emvaline karşı işlenen suç
lara girebilir; zimmet, ihtilas, irtikâp gibi konularda
dır. Eğer Devlet emvaline karşı işlenen suçlara sok
mayacak olursak, o takdirde diğer hükümlere; sahte
kârlık, suiistimale falan girer. O bakımdan, burada 
sözü edilen, Devlet emvaline karşı işlenen suçlardır. 
Memurin Muhakemat Kanunu IKIT'de uygulanamaz. 
Vali devrededir en azından; Vali ise KİT personelinin 
üstü değildir bir Vilayette. O bakımdan, Memurin Mu
hakemat Kanununa tabi olması düşünülemez, tahkikat 
bakımından, muhakeme bakımından. İdarî soruşturma 
raporu vardır, kanunî soruşturma raporu vardır.Kanunî 
suç söz konusu ise, iki rapor (birlikte düzenlenir, fez
leke savcılığa teslim edilir, savcılık da gereğini ye-
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rine getirir; eğer çok ivedi durumlar söz konusu ise, 
Değilse, Genel Müdürlüğün kararı buna hâsredilebi-
lir. 

İkinci cümle ise; görevleriyle ilgili olarak kurum
larına verdikleri maddî zararlar söz konusudur; bu 
da Borçlar Kanununda öngörülecektir. Bunun dışın- | 
da belki bazı hükümler olabilir; ama bu cümlenin 
çıkması veya çıkmaması önemli bir sakınca taşıma
maktadır. Çıkması da uygun olur kanısındayım; baş
ka yerlerde hükümler olduğu takdirde. 

O bakımdan arz ediyorum; Memurin Muhake
mat Kanununa tabi tutulamaz, Devlet emvaline kar
şı işlenen suçları ifade için buraya konulmuştur bu 
birinci cümledeki husus. İkinci cümlenin çıkması ya
rarlı olabilir kanısındayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu teşekkür ederim. Si
zinki de bir başka yorum oldu. «Cezaî sorumluluk» 
deyince, niçin tüm sorumluluğu almıyorsunuz da, 
(Yüce Genel Kurulun affına sığınıyorum) sadece 
«(Devlet emvaline karşı işlenen suçlarda» diyorsunuz?. 
IBurada böyle bir şey yok; «Cezaî sorumluluk» diye 
başlamış, tamamını «Cezaî sorumluluk» diyor; yani I 
tedbirsizlik ve dikkatsizlikle fabrika içinde bir işlem 
de yapmışsa, o da cezaî sorumlulukla karşılaşmaya
cak mı?.. Sayın üyelerin ve özellikle Sayın Yazar'ın I 
buradaki ibareye takılmaları var. «Cezaî sorumlu- I 
luk Devlet memurlarına uygulanan hükümlere tabi- I 
dir denildi mi, mutlaka Memurin Muhakemat da I 
önünüze gelir. Uygulama böyle çıkacaktır; aslında I 
olmaması gerekli olan bir konudur.» diyorlar. Yani I 
iş buradan kaynaklanıyor biraz da. «Cezaî sorum- I 
luluk, cezaî mesuliyet, illâ da yalnız Devlet mallarına I 
karşı yapılan» diye bir ibare olsa; «Devlet mallarına I 
karşı yapılan ceza suçlarında şu şekilde bir hüküm I 
uygulanır, Devlet memurlarına uygulanan hükümler I 
uygulanır.» dense idi, o zaman bunun üzerinde hiç I 
tartışma olmazdı. I 

Buyurun Sayın Vardal. I 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arka- I 
daşlarım; I 

Burada, ikinci fıkrada sözü edilen, «Personelin I 
cezaî sorumluluğu Devlet memurlarına uygulanan I 
hükümlere tabidir.» cümlesinde, «Bu personel Memu- I 
rin Muhakematı Kanununa tabidir.» anlamı çıkarıl- I 
maması gerekir. Memurin Muhakematı Kanununa I 
tabi tutulmasına da imkân yoktur. Zira Memurin 
Muhakematma tabi olan memurlar hakkında lüzumu 
muhakeme kararı veyahut da ademi muhakeme ka- I 

— ?1 

rarı verme yetkisi, illerde İl İdare Kuruluna, ilçeler
de de ilçe idare kuruluna aittir. KİT personelini bu 
şekilde idareye bağlamak da mümkün olmadığı için, 
bunların Memurin Muhakematı Kanununa tabi tu
tulmasına imkân yoktur. 

Burada, kanımca kastedilen, Türk Ceza Kanu
nunun İkinci Kitabın Üçüncü Babında, '202 ve 28'1 
maddeleri arasında kalan, «Devlet idaresi aleyhinde 
işlenen cürümler; zimmete para geçirme, ihtilas, ir
tikâp, rüşvet, memuriyet ve mevkiin nüfuzunu suiis
timal edenler, memuriyet vazifelerini yapmayanlara 
ait cezalar; imamlar, hatipler, vaizlerle ruhani reis
lere müteallik cürümler, hükümet memurları tara
fından efrada karşı yapılacak suimuameleler, hükü
met memuriyetinin ve unvan ve şerefinin gaspı, hü
kümete karşı şiddet veya mukavemet ve kanunlara 
muhalefet, resmî sıfata haiz olanlar aleyhinde cü
rümler, mühür fekki ve hükümetin muhafazasında 
bulunan eşyayı çalmak, devlet memurlarına intisab 
iddiasıyla menfaat temin eyleyenler; geçen fasıllar 
arasında müşterek hükümler» dir. 

Bunlara uygulanacak olan ceza maddeleri bu hü
kümlere tabidir anlamına geliyor. Yalnız bu 'tabiri, 
Sayın Yazar'ın da ifade ettikleri gibi, düzeltmekte 
yarar var. Tatbikatta birtakım yanlış anlamlar çıka
bilir. 

Arz eder, teşekkürlerimi bildiririm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Yani, eskiden kanunlarda şöyle bir deyim vardı: 

«Ceza uygulamasında memur sayılırlar.» denirdi. 

İSA VARDAL — Tamam, o tabir kullanılabilir. 
BAŞKAN — Bu tabiri Komisyon yerine koyama

dığı için, belki uygulamada bu noksanlık husule gel
miş ve tartışmalar buradan kaynaklanmıştır. Yani, 
«Falan suçlardan ötürü ceza uygulamasında memur 
gibi sayılırlar.» dediniz mi, bu konu zaten kendiliğin
den halledilmiş olur. JYani kişisel suçlarını; fabrika 
içindekini, memur gibi saymak zaten mümkün değil
dir efendim. Belirli suçlar vardır, bunların da orada 
memur gibi sayılması söz konusu. 

Sayın Yazar, buyurun, bitirelim efendim bu ko
nuyu, 

MUAMMER YAZAR — Efendim, Sayın Uy-
guner de bendeniz gibi anlamış. 'Nitekim diyorlar ki, 
«Evet, Memurin Muhakematına tabidir.» Bu hüküm 
bizi oraya götürür; ancak öyle olmalıdır. IBu bir fi
kir işidir. Biz böyle düşünüyoruz; ama maddenin an
lamı budur. Esasen «Sorumluluk» kelimesi, bir taki
batı, bir mesuliyeti ifade eder. Mesuliyeti, (Eskiden 
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kullanılan kelime oydu, şimdi «sorumluluk» -diyoruz.) ı 
sorumluluğu bir kişiye izafe etmek başkadır, o kişiyi I 
cezalandırmak başkadır. Sorumluluk izafe edebilmek I 
için dava açmak iktiza eder. Dava açılmakla, ancak I 
sorumluluk bir kişiye atfedilebilir. 'Davanın açılması, I 
bir kişinin zan altına alınması, o zaman sorumluluğu I 
meydana getirir. Davanın açılmasıyla Memurin Mu- I 
hakematı Kanununa tabi olduğu takdirde, idare he- I 
yetlerine aittir. Yani, «Sorumludur» diyecek onlardır. I 
Mahkeme o zaman sadece hüküm tesis edecek; ya I 
oeza verecek, ya ceza vermeyecektir. O halde, «sorum- I 
luluk» kelimesinin dava açmayı kapsamadığını iddia I 
etmek mümkün değil. Tatbikatta bu yanlışlığa götü- I 
rür. Buyurduğunuz şekilde düzeltilirse, isabetli olur. 
teşekkür edir. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın Komisyon, bu fıkra üzerinde bir düzeltme I 

yapmak için maddeyi geri çekmek durumunuz var 
mı efendim?.. I 

iBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ I 
CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, geri alabiliriz de; 
esasen her iki konu çözüm de bulmuştur, düzeltebi
liriz de. Takdir Zatıâlinizin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, eğer 
bir düzeltme getirdiysek, yapalım tabiî Sayın Çak
maklı. Yani, Komisyonca bizim ibarelerimizle mi 
bir düzelteme yapmak istersiniz?.. Çünkü; bir de şu 
anda Sayın Bilge ısrarla ikinci fıkranın çıkmasından* 
yana olduklarını söylüyorlar. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — İki konu açıklığa kavuştu: 
Birinci konu, birinci cümlenin, sadece cezaî sorum
luluk anlamında; Sayın Vardal'ın izahlarında oldu
ğu gibi, anlaşıldığıdır, Memurin Muhakematla ala
kalı olmadığıdır; KİT personelinin eskiden beri özle
diği, istediği bu konuyu kapsamadığı biçimindedir; 
bu nettir. Burada bir karışıklık varsa sizin buyurdu
ğunuz gibi, bir ibare eklemesiyle düzeltebiliriz. Bu
nu söylemek istiyorum. Yok, «Bu konu hemen dü
zeltilemez» diyorsanız, geri alırız biz maddeyi. Yani 
kolaylık olsun diye arz ediyorum size. 

İkinci konuda da çözümü şöyle bulduk: Bir taz
min esası getiriyoruz. Bunda da mutabıkız. Yalnız, I 
buradan Borçlar Kanununu çıkarıp, «özel Hukuk 
hükümlerine» dersek, her türlü tazmini kapsayacak 
bir ibare getirmiş olduğumuza inanıyoruz. Sadece 
'tazminle ilgilidir buradaki konu; ama hâlâ daha net- j 
leşmemişse konu, maddeyi geri alıyoruz biz Komis
yon olarak. 

Arz, ederim efendim. j 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, maddeyi Komisyon geri istiyor, bir dü

zeltme yapacaklar. Aşağı yukarı çok uzun bir süre
mizi aldı. Bunlar hukukta artık çözülmüş hususlardır. 
Uygulaması, Sayın Yazar'ın da buyurdukları gibi, 60 
seneyi vabeste bir süredir. O bakımdan, ikinci fıkra 
için de belki çıkarmak veya başka bir düzeltme söz 
konusudur. 

45 inci maddeyi Komisyon istediği için, önergey
le birlikte geri veriyoruz efendim. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
Başka iş ve hizmet yasağı 
MADDE 46. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortak

lıkların yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleş
meli her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meş
gul olamazlar. 

2. Birinci fıkrada sayılanlar, anonim şirketler ha
riç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet ko
nusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti 
ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunlardan Yö
netim Kurulunun Başkan ve üyelerinin eşleri ile re
şit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir. 

3. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortak
lıkların, genel müdür ve müessese müdürleri dışında 
kalan yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri da
hil kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli, yöne
tim kurullarının muvafakati ile bu teşekküllerin ve
ya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde 
olmak üzere, bulundukları yerdeki, uygun aday bulu
namaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim 
kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üye
liğine getirilebilirler. Bunlara, bu görevleri karşılığın
da iştirakçe verilecek ücret tutarının yürürlükteki 
mevzuatın belirttiği sınırı aşması halinde fazlası ana-
teşekküle gelir kaydedilir. 

4. Aşağıda gösterildiği şekilde; 
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve yönetim 

kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şar
tıyla, üniversite ve yüksekokullarda, orta dereceli 
okullarda ve bu okullara bağlı birlik ve kurumlar ta
rafından açılacak kurslarda öğretmenlik yapılması, 

b) Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulun
da veya sosyal, meslekî ve benzeri kuruluşların yö
netim ve denetim organlarında görev alınması, bu 
maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı 
dışındadır. 

5. Bağlı ortaklık ve iştiraklerde kamu payını 
temsil etmek üzere görevlendirilen yönetim kurulu 
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üyeliği, denetçilik için ödenen belirli aylık dışında, j 
kârdan pay ve benzeri adlarda tahakkuk ettirilen he,r 
türlü ödemeler, ilgili teşekküle gelir kaydedilir. 

6. ıBu madde hükümlerine aykırı hareket eden
lerin işlerine son verilir. 

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

Buyurun Sayın Sabuncu. 
HÎLMÎ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Komisyona; Komisyonumuzun aldığı ka
rara muvazi olarak, «Aynı konuyla uğraşan şirketlere 
ortak olamazlar.» hükmünün, sadece yönetim kuru
lu başkan ve üyelerinin eşleriyle reşit olmayan ço- I 
cuklarına hasretmesi bakımından teşekkür ederiz, çok 
uygun bir karar olmuş. (Kararname bu bakımdan bü- { 
tün personeli kapsadığı için hatalıydı, çok teşekkür 
ederiz. I 

İkincisi: Birinci fıkrada, «Kanun Hükmünde Ka
rarname» deyimi geçiyor. Bu şekildeki ibarelerin I 
«Kanun» olarak değiştirilmesi gerekiyor. (Komisyon I 
bazı düzeltmeleri yapmayı ihmal ettiği için; «Aynen 
kabul edilmiştir» ibarelerine de yer vermiş bazı mad- I 
delerde. Halbuki, «Kanun Hükmünde Kararname» I 
lafına «Kanun» şeklinde değişik getirildiği takdirde, o I 
maddenin de aynen yazılması gerekiyordu. Onun da I 
herhalde Kanunlar Dairemiz tarafından gözden ge- I 
çirilmesinde yarar var. I 

Üçüncü fıkrada yönetim kurulu üyeleriyle ilgili 
olarak başka bağlı ortaklıklar, müesseselerde yönetim I 
kurulu üyeliğine getirilebileceği hükme bağlanmış I 
durumda. 7 nci maddeyle ilgili verdiğimiz bir öner- I 
ge dikkate alınmak üzere Komisyona maddeyle bir- I 
likte verildiğinden ve üçüncü fıkradaki bu hüküm
den dolayı da maddenin, yani teşekküllerin yönetim I 
kurulu üyelerinin bağlı ortaklık ve iştiraklerde yöne- I 
tim kuruluna getirilebileceği hükmünün incelenmesine I 
bırakılması, bunun için de maddenin geri alınması I 
gerekiyor. I 

Ayrıca dördüncü fıkranın (a) bendinde «Esas gö- I 
revlerine halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yö- I 
netim komitesince uygun görülmesi» denmektedir. I 
Her iki kurulun, komitenin karar vermesi mümkün I 
olmayacağına göre «ve» nin «veya» olarak «Yönetim I 
kurulu ve yönetim komitesince» olması gerekiyor. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın Komisyon?.. I 
(BÜTÇE - PLAN KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, doğrusu bu «Ka- | 
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nun Hükmündeki Kararname» lafını, «Kararname
de yapılan değişiklikler» diyerek tümünün yapıldı
ğını ifade ettik, «Bu Kanunda öngörülen» diyoruz. 
Kararnamede yapılan değişiklikler maddesine bakılır
sa, (19 uncu sayfada) «Bunların tümüne şamil ol
mak üzere» dedik; ama daha sonra tapaj ya da bas
kı hatası biçiminde bunlar gelmiş, bunlar böyle dü
zelecek. 

«Yönetim, kurulu veya yönetim komitesince» den
mesi uygundur efendim, Sayın Sabuncu'ya katılıyo
ruz. 

Maddenin geri alınması konusuna gelince: Bera
ber değerlendirelim efendim. Biz zaten o konuyu, 
Sayın Sabuncu'yu rahatlatmak açısından da söylüyo
rum, oturduk, değerlendirdik. 7 nci maddede bir Ko
misyon çözümümüz var; yani tek teşekkülde, iştirak
te, bağlı ortaklıkta veya müessesesede yönetim kuru
lu üyesi olanın başka bir yerde yönetim kurulu üye
si olmaması biçimindeki kendi önerilerine uygun bir 
çözüm bulduk; ancak bu önerge onu çözmüyor, öner
geyi değiştirmemiz lazım. Çünkü kendi dedikleri gi
bi 7 nci maddenin o ikinci fıkrası çıkarsa «daha çok 
olabilir» anlamı da geliyor. Ya birinci fıkraya bir ilave 
yapmak lazım ya ikinci fıkrayı değiştirmek lazım. Ya
ni sonuç olarak 7 nci maddeyi biz çözüme bağladık; 
fakat burada görüşülmedi. O nedenle biz bu madde
yi de geri alalım ve diğer maddeyle beraber getire
lim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
46 nci madde Komisyonun istemi üzerine Ko

misyona verilmiştir efendim. 
47 nci maddeyi okutuyorum: 
Siyasî faaliyet yasağı. 
MADDE 47. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortaklık

ların kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli siyasî 
partilere üye olamazlar. 

2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin genel 
ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri Devlet memur
ları hakkındaki hükümlere tabidir. 

3. Siyasî partilerin merkez ve taşra organlarında 
görev almış Yasama Organı üyeliğine veya seçimle 
gelinen yerel kurullara seçilmiş olan kişiler bu görev
lerinin sona ermesinden; genel ve yerel seçimlere 
aday olarak katılmış ve seçilememiş olan kişiler se
çim tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe teşekkül
ler, müesseseler ve bağlı ortaklıklarda genel müdür, 
yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı, mü
essese müdürü olarak görev alamazlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Vardal 
ve Sayın Gürel. 

©uyurunuz Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, Kamu İktisadî 

Devlet Teşekküllerinde yetişmiş personele ihtiyaç ol
duğu hepimizin malumudur. Bu gibi bir seçime katıl
mak için KİT'lerden ayrılmış ve yetişmiş olan bir per
sonelin üç yıl geçmedikçe ataması yapılamıyor; genel 
müdür olarak, yönetim kurulu üyesi olarak, genel 
müdür yardımcısı olarak, hatta müessese müdürü ola
rak yeni bir atama yapılamıyor. Bu yetişmiş personeli 
nerede istihdam edeceğiz?.. Niçin bu kısıtlama geti
riliyor; anlayamadım. Bu konuda bir açıklama ge
tirilirse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim, sanıyorum madde
nin arkasındaki niyet gayet açık. Bu maddede dü
zenlenmek istenen, sözü edilen görevlilerin geri dön
meleri değil, siyasî etkilerle yöneticilik yapmalarının 
baştan önlenilmek istenmesi; yani siyasî hazırlık an
lamında bulundukları postları, pozisyonları kullan
malarını önlemek açısından böyle bir hüküm geti
rilmiş. Daraltmanın temel nedeni bu. Bunun ötesin
de, sözü edilen görüştüğümüz kurumların, İktisadî 
Devlet Teşekkülü ve KİT'lerin geçmiş uygulamada, 
özellikle belli noktalarındaki insanlarının siyasî niyet 
ve etkilerle bu iktisadî faaliyetleri büyük ölçüde du
mura uğrattıkları da çok konuşulan, çok tartışılan 
bir konudur. Bu madde bu niyetle İktisadî Devlet 
Teşekkülünün, yani kamu mülkiyetindeki üretim yö
neticilerinin siyasî etkiden uzaklaşmalarını teminen 
getirilmiştir. Madde açıktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gürel, buyurunuz. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 

birinci fıkrada «Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı 
ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli her çeşit perso
neli siyasî partilere üye olamazlar» denilmektedir. Bu
rada «Kadrolu ve sözleşmeli» denilince iki statü be
lirtilmiş oluyor. Arkasından «Her çeşit» tabiri işçi
leri de içine almaz mı?.. Eğer işçileri de içine alır
sa, o zaman «Kadrolu ve sözleşmeli personel» deyip 
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«Her çeşit» kelimesinin çıkması, işçileri ileride zor 
duruma düşürmemesi bakımından daha uygun olmaz 
mı?.. Sorum budur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim, niyet olarak bu mad
de işçileri kapsamamaktadır tabiî, kadrolu ve söz
leşmeli personeli, yani aslî ve sürekli görevleri yü
rüten karar merkezindeki personeli kapsamaktadır. 
Bu «Her çeşit» kelimesi çıkarılıp, «Kadrolu ve söz
leşmeli personel siyasî partilere üye olamazlar» deni
lebilir. Bizce uygun bir tekliftir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet de katılıyor mu 
efendim?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM KIR-
GÖZ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet «Her çeşit» ibaresinin çıkmasını kabul 
ediyorlar. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Bir de Sayın Başkanım, son 
fıkranın redaksiyonu çok düzgün değil, duraklaya
rak okunduğunda anlaşılıyor. O nedenle «Siyasî par
tilerin merkez ve taşra organlarında görev almış» iba
resinden sonra virgül, «Yasama Organı üyeliğine ve
ya seçimle gelinen yerel kurullara seçilmiş olan ki
şiler» ibaresinden sonra noktalı virgül, «Bu görevle
rinin sona ermesinden» ibaresinden sonra gelen nok
talı virgülü kaldırıp virgül koyacağız efendim. 

Bir de ikinci fıkradaki «Devlet memurları» ibare-
sindeki (D) harfini de küçük yazıyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, maddeyi bu değişikliklerle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
Personelin suçları ve sır saklama yükümlülüğü 
MADDE 48. — 
1. Teşekküllerin, müesseselerin ve bağlı ortak

lıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve se
netlerine ve diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar ile 
bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge 
ve defterleri üzerinde suç işleyen yönetim kurulu ve 
yönetim komitesi başkan ve üyeleriyle diğer her çeşit 
personeline Devlet memurları hakkında öngörülen ce
za hükümleri uygulanır. 

2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin, görev
lerini yaptığı sırada öğrendiği gizli bilgileri, görevin-
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den ayrılmış olsa bile, yetkili amirin izni olmadan j 
açıklaması halinde, bir aydan bir yıla kadar hapis ve 
ellibin liradan ikiyüzellibin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. Hakkında kanun hizmetinde ça
lışmaktan mahrumiyet cezası verilebilir. 

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

Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, bu maddenin 

de 45 inci maddenin son 3 üncü bendinde olduğu 
gibi yeniden düzeltilmesi gerekir kanaatindeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Bu maddeyi de geri alalım 
efendim. 

BAŞKAN — 48 inci maddeyi de, Komisyonun 
isteği üzerine, bir defaya mahsus olmak üzere Ko
misyona geri veriyoruz efendim. I 

49 uncu maddeyi okutuyorum : I 
Vekâlet ücretinin dağıtımı | 

MADDE 49. — 
1. Bu Kanun hükümilerine tabi teşekkül, mües- I 

sese ve bağlı or taktıklarda, mahkeme ve icra dairele
rince teşekkül, müessese ve bağlı ortaktık /lehine hük
medilip 'borçlusundan tahsil olunan vekâlet ücret
lerinden, davaları izleyen ve sonuçlandıran 'avukat
lara ve bunların takip İşlerinde çalışan personele ve
rilecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı, birinci derece- I 
nin son kademe aylığının (ek gösterge hariç) yıllık 
tutarının % 40'ını geçemez. I 

2. Birinci fıkradaki orana göre yapılacak dağı
tım sonunda artan miktar, teşekkül merkezindeki 
özel :hir hesapta toplanır. Bu şekilde toplanacak 
meblağ, Tüzükte belirlenecek /esaslar dahilinde mün- I 
hasıran hukuk işleri müdürlükleri ile hukuk müşa
virliklerinde çalışan müdür, hukuk müşaviri ve yar
dımcıları ile müşavir avukat, avukat, raportör avu
katlar, dava ve takip işlerinde çalışan personel ara- j 
sında, yukarıda belirtilen azamî sınır aşılmamak şar- I 
tıyta dağıtılır. Bu dağıtımlardan sonra, yıl somları iti
bariyle arta kalacak miktar teşekküle gelir kaydedilir. I 

BAŞKAN — Mıadde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yok. I 

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

Soru sormak isteyen sayın üye? . Yok. I 
Madde ile ilgili Sayın Vardal ve Sayın Azgur'un I 

önergeleri vardır, okutuyorum efendim. J 
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Sayın Başkanlıığa 
Görüşülmekte olan 560 Sıra Sayılı 60 Sayılı Ka

nun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 /neı Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararnamenin, «Vekâlet ücretinin 
dağıtımı» başlığını taşıyan 49 uncu maddesinin ikin
ci fıkrasındaki son cümlenin metinden çıkarılması 
arz ve talep olunur. 

İsa VARDAL Fuat AZGUR 

BAŞKAN — Sayın Vardal bir açıklamanız ola
cak mı?.. 

İSA VARDAL — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
49 uncu maddenin ikinci fıkrasının son cümle

sinde; yüzde 40;'ı aşmayacak şekilde yapılan dağıtım
dan sonra kalan miktar teşekküle gelir olarak kay
dediliyor. Halbuki, aynı durumda 657 sayılı Devlet 
'Memurları Kanununun 2595'sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesiyle değişik 146 net maddesi şöyle; «Şu ka
dar ki, ödenecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı 1 inci 
derecenin son kademe aylığının, ek gösterge hariç, 
yıllık tutarının yüzde 40'ını geçemez. Bu orana göre 
yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde 
bir hesapta toplanarak Maliye Bakanlığınca hazır
lanacak bir yönetmeliğe göre, avukatlar arasında yüz
de 40 oranını (aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır.» 
şeklinde düzenlenmiştir; yani Devlet Memurları Ka
nununa göre düzenlenen şekilde, «Artan miktarının 
Hazineye gelir kaydedileceği» denilmemiş, bu dağı
tım sonunda eğer artan bir miktar varsa, o ayrı bir 
'hesapta toplanıp, bilahara gelecek olan avukatlık üc
retleriyle birleştirip tekrar dağıtıma tabi tutulmakta
dır. Halbuki KİT'lerde, dağıtım yapıldıktan sonra ar
tan miktar varsa, o KİT'e gelir kaydedilmektedir. 

Şimdi, her iki teşekküldeki avukatlar, davayı ta
kip eden kişiler aynı işi yapıyorlar. Bu aradaki fark
lılığın nereden ileri geldiğini ben anlayamadım. 657 
sayılı Kanundaki düzenlemeye paralel olsun diye, 
ikinci fıkradaki son cümlenin çıkarılmasını talep edi
yorum. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Vardal'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

atmak isteyen sayın üye var mı?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, lehin

de efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
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İM. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer- i 
li arkadaşlarım; j 

49 uncu maddenin birinci fıkrası bir sınır çizmiş- I 
tir. Burada, «Davayı takip eden avukat, vekâlet üc- I 
reti olarak ''baremin birinci derecesinin son kademe 
ayliiğının yıllık tutarının yüzde 40'ını geçemez.» di- I 
yor. Bu, bir müşkülat çıkaracaktır uygulamada. Müş
külat şöyle : Bir avukat, hiçbir zaman yıl sonun- I 
dan evvel hak ettiği ücreti vekâleti alamayacaktır, 
bekleyecek yıl sonuna kadar, ne kadar birikmiş ve
kâlet ücreti olaoak; bu yüzde 40'ını geçiyor mu, geç- I 
miyor mu, bunun da hesabı yapılacak, ondan sonra 
avukata ödeme yapılabilecektir, arada hiç bir öde
me yapılamayacaktır. Bu, bir müşkül arz edecektir, j 

Sayın Vardal'ın önergesine gelince; «Bu dağıtım- I 
kırdan sonra, yıl sonları itibariyle arta kalacak mik
tar teşekküle gelir kaydedilir.» diyor son cümle. Bu, I 
mümkün değildir; yani uygulanamaz bir hüküm ihti- I 
va ediyor bu son cümle. Neden?.. Çünkü; yüzde 40'ı I 
geçen miktarın da, yani geri kalan yüzde 60'ın da ne I 
şekilde, kıımlere dağıtılacağını, birinci uzun cümle I 
göstermiş. Bunlara muayyen bir oran dahilinde dağı
tıldıktan sonra daha bir şey kalmaz ki bu teşekküle I 
göllr 'kaydedilsin. Burada yüzde 60, yüzde 40 esası 
getirilmiştir. Yüzde 40'ı davayı takip eden avukata I 
verilecektir, geri kalan yüzde 60'ı da, şurada sayılan 
kişilerce 'dağıtılacaktır. Bunlardan arta kalan bir şey 
söz konusu olmaz. Olmayınca da, bu, tatbik edile- I 
meyen bir hüküm olarak Kanunda yer almış olur. I 
Bu bakımdan, o cümlenin Tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve talep ederim. I 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

Sayın Komisyon?.. I 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; eğer öner
geyi yanlış değerlendirmediysek; şimdi önce örnek 
alman 657 sayılı Kanundaki dağıtımı gözden geçiri
yoruz. Burada, «Şu kadar ki» diye Sayın Vardal'ın I 
başlattığı paragrafta «... önce ödenecek vekâlet üc- I 
retinin yıllık tutarı birinci derece son kademe aylığı
nın (Ek gösterge hariç) yıllık tutarının % 40'ını ge
çemez. Bu orana göre yapılacak dağıtım sonunda 
artan miktar merkezî bir hesapta toplanarak Mali
ye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre, I 
diğer avukatlar arasında % 40 oranını aşmamak üze- I 
re eşit olarak dağıtılır.» deniliyor. Yani iki dağıtım 
var. Bir; önce birinci derece son kademe aylığının 
yıllık yüzde tutarını geçemeyen miktarda alınan üc- | 
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ret, iki; Devlet Memurları Kanununda bir fonda top
lanarak % 40 oranında verilen ücret. 

Burada da aynı düzenleme var; bakın, hiç değişik 
bir şey yok. Tekrar bakıyoruz; burada belirtilmemiş, 
artık olan miktarın ne yapılacağı 657 sayılı Kanu
nun düzenlemesinde yok. Ama bu Kanun, «Bu da
ğıtımlardan sonra yıl sonları itibariyle arta kalacak 
miktar teşekküle gelir kaydedilir.» diyor. Yani dağı
tım, aynen 657 sayılı Kanunda olduğu gibi; farklı 
bir oran veya miktar yok. Eğer ben yanlış yorum-
ladıysam, tekrar arkadaşlarım söylesinler, üzerinde 
düşünelim; ama esas alman budur. Buradan farklı 
bir durum yok. Bu artık miktar ne olacak?.. 657 sa
yılı Kanunda bu konuda bir açıklama yok. Yani, 
«Buradaki arta kalacak miktar teşekküle gelir kay
dedilir.» deniliyor; bu belirtilmiş. Dağıtım şeklinde 
bir fark yok; öyle yorumluyoruz. Arkadaşlarımın 
tekrar görüşlerini alalım, üzerinde düşünelim efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergelerde tabiî 
tekrar tekrar görüş alma mümkün değil; önergeye 
katılmıyorsunuz değil mi efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MÎL ÇAKMAKLI — Bu haliyle katılamıyoruz; 
ama eğer çok haklı bir gerekçeleri varsa, biz bunu 
yakalayamamışsak, şu yorum farklı ise, tabiî ki gö
rüşlerini alır, yeniden değerlendiririz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu efendim?.. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMStLCÎSt SAİM 

KIRGÖZ *— Efendim, bu maddeyle Devlet Memur
ları Kanunundaki maddeye paralel bir hüküm geti
rilmiş; ancak vekâlet ücretlerinin iki hak sahibi var. 
Birincisi, davayı takip eden avukat; ikincisi de, o bü
roda çalışan kişiler. Tabiî ki, esas hak sahibi avu
katlar oluyor. Her yıl tahsil edilen ücret bir fonda 
toplanıyor ve kişilere dağıtmada % 40 barajı var. 
Yoksa, toplanan miktarın % 40'ının dağıtılması de
ğil; her kişinin ücreti, buradan aldığı ücret o kişi
nin aylığının % 40'ını aşamayacak. 

O bakımdan, bu dağıtım, diyelim ki bir sene ön
ce görülen davanın tahsilatı, 1982'de görülen dava
nın tahsilatı 1983'te tahsil edilirse, 1983'te dağıtıla
caktır. Yani her sene, tahsilat önemli olduğuna göre, 
tahsil edilen bir miktar bulunacaktır. O bakımdan, 
hem davayı takip eden avukata, hem de orada gö
revli olan kişilere % 40'a kadar ödeme yapıldıktan 
sonra o sene için, artık artan miktarın öbür yıla dev
redilmesi söz konusu değildir; gelecek sene de aynı 
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miktarda fonda para toplanacaktır. O bakımdan, bu 
fıkranın çıkarılması yerinde olmaz. Daha iyi ve uy
gulamaya da uygun bir düzenleme getirilmiş olmak
tadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yani önergeye 

katılmıyorsunuz... 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Evet efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan müsaade eder 

misiniz?.. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, bir açıklama 

yapmamız lazım... 
BAŞKAN — Sayın Vardal, Sayın Azgur, açık

lamanızı önerge üzerinde yapmadınız mı?.. 
ÎSA VARDAL — Yaptık, fakat anlaşılamadı 

efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, Komisyo

nun tereddütü var efendim; kendileri de ifade etti
ler, «Eğer bir zaruret varsa, katılalım» dediler. Mü
saade ederseniz bu zarureti arz edelim. 

BAŞKAN — Siz de zarureti ifade ,edin efendim; 
bakalım biz de dinleyelim, bir zaruret hali var mı 
Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; Hükümet 
TemsHcİs'i, âdeta her yıl mutlaka birkaç davanın ka
zanılacağını ve avukatlara % 40 civarında bir öde
mede bulunulacağım varsayarak konuştular; halbuki 
değil. Türkiye'de davalar bazen iki, üç, dört yıl sü
rer. Bir yııl belli oranda ücreti vekalet kazanılır, da
ğıtılır; ertesi yıl hiç kazanılmayabilir veya çok daha 
az kazanılabilir. 

İşte mesele; Devlet Memurları Kanununa bu son 
cümlenin getirilmemiş olmasının sebebi, fonda para
ların ertesi yıla devretmesidir. Böylece, bir yıl % 40 
dağıtılır, artan para fonda kalır. O fondaki para er
tesi yıla devreder ve o devreden para yine avukatla
ra dağıtılır. Eğer böyle olmazsa, avukatları bu gö
revde tutmak mümkün olmaz. Yani, Devlet Memur
ları Kanununa bilhassa bilinerek o son cümle alın
mamıştır; sırf avukatlar görevde kalabilsinler diye. 
Yoksa, ertesi yıl avukatlara hiçbir şey veremezsiniz 
eğer, onların aldığı cüzü maaşla onları o görevde 
tutmak mümkün olmaz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
BÜTÇE - PUAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim bu açıklamanın ışı
ğında, biz önergeye katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet de katılıyor mu 
efendim?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 
KIRGÖZ — Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Azgur ve Sayın Vardal'ın 

önergesine Komisyon katıldığını, Hükümet ise takdi
re bıraktığını beyan etmektedir. Bu nedenle önerge
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum : önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon; buna göre lütfen kesin görüşü
nüzü açıklayın, maddeyi oylayacağım efendim... Çık
masından yanaşınız.. 

BÜTÇE - PLAN KOMılSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 49 uncu maddenin 
ikinci fıkrasının son cümlesini, Komisyon da huzu
runuza metinden çıkararak getiriyor ve bu çıkmaya 
göre 49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 49 uncu madde ka
bul edilmiştir. 

50 inci maddeyi okutuyorum efendim : 
Yönetmelikle düzenleme 
MADDE 50. — Her teşekkül, kadro ve sınıflan

dırma, idarî ve teknik personelde aranacak nitelik
ler, işe alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin 
cezaları gibi konuları düzenlemek üzere İktisadî Dev
let Teşekkülleri personel rejimi esaslarına uygun ola
rak bir yönetmelik hazırlar. Bu yönetmelik koordi
nasyon kurulunun onayıyla yürürlüğe girer. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Bilge. Başka soru sormak isteyen, sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; burada yönet

meliğin yürürlüğe girebilmesi için Koordinasyon 
Kurulunun onayı gerekiyor. 57 nci maddeye baktı
ğımız zaman da; Koordinasyon Kurulu oldukça ge
niş bir kuruldur, o maddenin ikinci fıkrasında, «Eko
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, Başba
kanın Başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başbakan 
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Yardımcısı, bir Devlet Bakanı, Maliye, Ticaret, Güm
rük ve Tekel, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sanayi 
ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Kültür ve 
Turizm Bakanlarından oluşur. Bu Kurulun dış eko
nomik işlerle ilgili toplantılarına Dışişleri Bakanı da 
üye olarak katılır. Ekonomik İşler Yüksek Koordi
nasyon Kuruluna, birinci fıkradaki görevlerini yeri
ne getirirken iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
iktisadî Kuruluşları ile ilgili diğer Bakanlar da üye 
olarak katılırlar.» diyor. 

Görüldüğü gibi oldukça kalabalık bir kuruldur 
bu ve 50 inci maddeye göre, her teşekkül ayrı ayrı 
yönetmelik çıkaracaktır. Bu, her teşekkülün çıkara
cağı yönetmeliğin, biraz önce 57 nci madde dolayı
sıyla belirtmiş olduğum kalabalık kuruldan onayının 
geçmesi bir külfet teşkil edebilir diye düşünürüm. 
Acaba «Bu Koordinasyon Kurulu» yerine, «Bu yö
netmelik ilgili bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.» 
denilirse, daha uygun olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Bir soru oldu; soralım efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, Sayın Bilge'nin söy
lediği konu, elbette bu Kurula birtakım yükler ge
tirecektir. Ancak; bu Kararnamenin temel amaçla
rından birisi de, bir yeknesak yapı oluşturmaktır 
KİT'ler arasında. Her bakanlık ayrı ayrı yönetme
lik çıkarırsa, dağınık bir yapı ortaya çıkacağından 
endişe edilir. Bu bakımdan, yeknesak bir yönetme
lik düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu için Koordi
nasyon Kurulundan geçirilmesi düşünülmüştür. Biz 
görüşe saygı duyuyoruz; ama bu yeknesaklaştırma 
çabası da çok önemli; o bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 50 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 50 inci madde kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuş 
bulunduğundan, 4 Ekim 1983 Salı günü saat 10.00* 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.00 

««.... 
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DANIŞMA MECLÎSİ 
GÜNDEMİ 

168 inci BİRLEŞİM 

3 Ekim 1983 Pazartesi 

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) İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti

sadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 
60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 
6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/703, 1/752) 
(S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(2) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet; Anayasa; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/107) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi: 29.8.1983) 

(3) Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstih
barat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan; Millî Savunma, içişleri ve Dişişleri - ko
misyonları raporları. (1/740) (S. Sayısı : 585) (Dağıt
ma tarihi : 30,9.1983) 

(4) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, içişleri ve. Dışişleri komis
yonları raporlan. (1/708) (S, Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

(5) Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teş
kilat Kanunu Teklifi ve Anayasa; Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları ra
porları. (2/124) (S. Sayısı : 582) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1983) 

(6) 9.10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Malî iş
ler Komisyonu Raporu. (1/737) (S. Sayısı : 562) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

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

(8) Ipekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(9) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

• (10) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

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

(12) 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, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

X (13) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın İdarî Tatbikatına Ait Anılaşmanın Onaylanmasınla 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarın ve MtiK 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

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



(15) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 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 (16) 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, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (17) 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, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(18) 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 gıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(19) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

X (20) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(21) 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) 

(22) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 
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(23) 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) 

X (24) 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) 

(25) 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) 

(26) 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) 

(27) 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) 

(28) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışıişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(29) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2:8.1983) 

(30) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X (31) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(32) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 



X (33) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik ilişki
ler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(34) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(35) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(36) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

(37) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
İşler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(38) 26 Ekim 1983 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
(1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(39) Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
BAKOĞLU ve 10 arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî işler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(40) 27.4.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (1/734) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
13.9.1983) 
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I (41) Osmanlı Arşivinin Günümüze Kazandırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/746) (S. Sayısı : 
565) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(42) 25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere ilişkin Kanuna 3 Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/754) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(43) 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/768) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1983) 

(44) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
İşler, Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/742) 
(S, Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

(45) Millî Mukavemet Birlikleri Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/812) (S, Sayısı : 570) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

(46) 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/813) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

X (47) 16.7.1956 Tarihli ve 6812 Sayılı Kanunla 
Katılmamız Kabul Edilen Devletlerarası Istişarî De
nizcilik Teşkilatının Kurulmasına Mütedair Sözleş
mede Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/807) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

X (48) Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar
arası Sözleşmesi (1979)'ne ve Eki Kararlara Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/808) (S. Sayısı : 573) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1983) 

X (49) 28.1.1964 Tarihli Ek Protokol ile Değişik 
29.7.1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü 
Şahıslara Karşı Yasal Sorumluluk Hakkındaki Söz-

I leşmenin Değiştirilmesine ilişkin Protokolün Onay-



lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma,- İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (1/806) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 
27.9.1983) 

(50) 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatif
ler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Ka

nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma, 
îmar ve îskân, Turizm ve Tanıtma, iktisadî işler, 
Millî Eğitim, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Koo
peratifler komisyonları raporları. (1/716) (S. Sayısı: 
574) (Dağıtma tarihi: 30.9.1983) 

(X) Açık oylama. 


