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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZE11 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. '•— BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARİ 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — îzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Maliye Bakanının ve diğer bazı bakanların 
milletvekillerine karşı tutumları konusunda 
gündem dışı konuşması. 

IV, W SORULAR VB CEVAPLAR 

A) Sözlü Somlar ve Cevapları 

1. — Kars Milletvekili Ömer Küşhan'ın, 
inşasından vazgeçilen Kars Şeker Fabrika
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
Sözlü socu önergesi {6/58) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, resmî araçların maksat dışı kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesin/60) 

Sayfa 
3 

4:5 

6,24 

6 

Sayfa 
3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 

Sağesen'in, fındık ihraç fonuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/63) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, îran gezisinde yapılan harcamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/65) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, bir şirketin Antbirlik'e olan borcunun er
telendiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

6. — tçel Milletvekili Dürmüş Fikri Sağ-
lar'm, telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 

7. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 
tütün üreticisine ve yabancı sigara ithaline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/69) 

8. — Kars Milletvekili' Aziz Kayguız'ın, 
İğdır Entegre İplik Dokuma Mensucat Fab
rikasının yapımına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) 
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Sayfa 
9. — 'Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 

Üahçeçi'nin, TIR güzergâhları ve transit ta
şımacılığa ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/71) . 

10. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim 
Turan'ın, bazı 'bankalarca karşılıksız verildiği 
iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/72) 

11. — istanbul Milletvekili Orhan Ergü-
der'in, ceza mahkemelerinin iş hacmini azal
tacak kanunî çalışmalar yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/76) 

12. — Çorum Milletvekili Mehmet Besim 
Göçer'in, bazı öğrenci yurtlarında yapıldığı 
iddia edilen yemek boykotuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/78) 

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Mersin İlinde çevre kirliliğine ne
den olan tesislere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/79) 

14. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, 'bazı yetkileri kaldırılan bir bankanın 
mudilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/80) 

15. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, Devlet dairelerine personel alımların
da uygulanan güvenlik soruşturması yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/81) 

16. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işlet
melerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/82) 

17. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, 
TC Ziraat Bankasına devredilen bazı ban
kaların personeline ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

6:7 

Sayfa 
18. — Zonguldak Milletvekili İsa Var-

dal'ın, Libya'da çalışan Türk işçilerinin so
runlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/84) 

19. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin şi
kâyetlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

B) Yazılı Sorular ve; Cevapları 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-

rin'in, 1976 depreminde hasar gören Diyar
bakır iline bağlı bazı ilçelerin konut ve alt
yapı sorunlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve iskân Bakanı 1. Safa Giray'ın yazılı ce
vabı (7/72) 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
vŞahin'in, Denizli İline bağlı bazı kasabaların 
ortaöğretim sorununa ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor »Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in yazılı cevabı (7/77) 

3. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, İçtüzük çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Baş
kanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/92) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü 
Yüzbaşıoğlu ve 7 Arkadaşının, Basın ve Ya
yım Yoluyla işlenmiş Suçların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/72) (S, Sayısı : 55) 

2. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve 
İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/25) (S. Sayısı : 57) 
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I. — GEÇEN 1 

TBMM Genel Kurulu 22.5.1984 Salı günü saat 
15.00'te açıldı. 

Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı, millî hudut
larımız dışında kalan Batı Trakya Türkleri ile diğer 
Türkler konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının : 
Kasım ve Aralık 1983 ayları hesabına ait (5/2) 

(S. Sayısı : 53), 
Ocak, Şubat ve Mart 1984 ayları hesabına ait 

<5/3)(S.Sayısı:54); 
TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapor

ları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
'Başbakan Turfut özal'ın Irak'a yapacağı resmî 

ziyarete, Anayasanın 82 inci maddesi gereğince, ka
tılacak milletvekillerine dair Başbakanlık tezkeresi 
kabul edildi. 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan bağımsız üyeliğe Muş Milletvekili Nazmi 
Önder seçildi. 

İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in : 
Yargı yolu ile tahsil edilen alacaklara uygulanan 

faize ilişkin (6/73), 
Ceza infaz ve ıslah kurumlarına ilişkin (6/74), 

Tebligat Kanununun değiştirilip değiştirilmiyece-
ğine ilişkin (6/77), 

Sözlü sorularına-Adalet Bakanı M. Necat Eldem 
cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, mevcut 
cezaevleri ile hükümlü ve tutukluların sayısına iliş
kin (6/75) sözlü sorusuna da Adalet Bakanı M. Necat 
Eldem cevap verdi, soru sahibi de cevaba karşı gö
rüşlerini açıkladı. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasından 
vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin (6/58) ve, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir şir
ketin Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddiasına 
ilişkin (6/67), 

Sanayi ve Ticaret Bakanından, 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın : 
Telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba

kanından (6/68) ve 
Mersin ilinde çevre kirliliğine neden olan tesis

lere ilişkin Başbakandan (6/79), 

rANAK ÖZETİ 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri görevli, ol
duklarından, 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, resmî 
araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan (6/60), 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, fın
dık ihraç fonuna ilişkin Başbakandan (6/63), 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İran 
gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan 
(6/65), 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün üre
ticisine ve yabancr sigara ithaline ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından (6/69), 

Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, İğdır Entegre 
İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapımına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından (6/70), 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, bazı 
bankalarca karşılıksız verildiği iddia edilen kredilere 
ilişkin Başbakandan (6/72), 

Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer'in, ba
zı öğrenci yurtlarında yapıldığı iddia edilen yemek 
boykotuna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından (6/78) 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin, 
TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/71), soru 
sahibi ve ilgili bakan Genel Kurulda hazır bulun
madığından, 

istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, ceza mah
kemelerinin iş hacmini azaltacak kanunî çalışmalar 
yapılıp yapılmadığına ilişkin (6/76) sözlü soru öner
gesi de Adalet Bakanının cevap için hazır olmadığı 
beyanı üzerine : 

Ertelendiler. 
23.5.1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanıl

mak üzere birleşime saat 15.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı Giresun 

Saffet Sakarya Yavuz Köymen 

- 3 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

23.5.1984 Çarşamba 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriye-

ti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Diğer Bazı Hususları 
Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/489) (Dışişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.5.1984) 

Teklifler 
1. — Bursa Milletvekilli M. Kemal Gökçora'nın, 

31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 31.12.1981 Tarih ve 2574 Sayılı Kanunla 
Değişik 94 ve 105 inci Maddelerinin 12 ve 8 numa
ralı Bentlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi (2/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.1984) 

2. — Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı ve İstan
bul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Urfa İli Adının 
«Gazi Urfa» İli Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/93) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.5.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 48 Ar
kadaşının, Tüketici Halkın Korunmasına ve Tüke
tici Birlikleri Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi (2/94) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.5.1984) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 69 uncu Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Maliye 

Bakanının ve diğer bazı bakanların milletvekillerine 
karşı tutumları konusunda gündem dışı konuşması. 

4. — İstanbul Milletvekili A. Memduh Yaşa ve 
Manisa Milletvekili Mekin Sarıoğlu'nun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İş
ler Hakkında Kanun Tdklifi (2/95) (Anayasa Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22,5.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — ıSakarya Milletvekilli Turgut Sözer'in, yurt 

dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.5.1984) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya
net îşlerû Başkanlığının bazı faaliyetlerine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) (Başkan
lığa geliş tarihi : 22.5.1984) 

3. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Yapı İşleri 
16 ncı Bölge Müdürlüğüne İlişkin Bayındırlık ve İs
kân Balkanından sözlü soru önergesi (6/92) (Başkan
lığa geliş tarihi : 22.5.1984) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

2874 numaralı Kanundan istifade edemeyen bazı ta
sarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/93) (Başkan
lığa geliş tarihi : 22.5.1984) 

Toplantı yetersayımız vardır. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel bir arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Sayın Maliye Bakanının ve diğer bazı bakanların, 
milletvekillerine karşı tutumu konusunda İzmir mil-

. . .» . • • * * > • • 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Haiti tbrafokı KAR AL 
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankıaı), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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le t vekili Sayın Rüştü Şar dağ; 'buyurun efendim. (HP 
sıralarından alkışlar.) 

Sayın Şardağ, süreniz beş dakikadır efendim. Bu 
süreyi aşmamanızı ve konu dışına da çıkmamanızı 
rica ediyorum. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüksek Meclisin saygıdeğer üyeleri; geçen gün Millî 
Eğitim Bakanlığına gittim, memleket meselesiyle il
gili bir hususu görüşmek istedim. 

Milletvekilleri zaten şahsî, kişisel maksatları için 
bakanları taciz etmezler; çünkü sayın bakanlarımızın 
da işleri başlarından aşkm. Sayın Millî Eğitim Balka
nımız gayet büyük bir anlayışla, millî eğitim mesele
leri üzerindelki görüşlerimizli bildirmek üzere gittiğim 
bu konuşmada geniş bir ilgi, yakın bir ilgi gösterdi; 
büyük bir sevgi ile bir saatten fazla konuştuk, dön
düm. Şardağ'a ait hayatımda hiçbir arzum yoktu, 
hayatımda Türkiye'de Devletten (iki satır yazı ile bir 
talepte bulunmuş insan değilim. Ama, şimdi millet
vekili olunca bazı memleket meseleleri için saym 
bakanlarımızı rahatsız etmek gerdkiyor. Sayın Dev
let Bakanımız Kâzım Beyle de aynı şekilde görüş
tüm-ve Kültür Bakanı ile görüştüm, büyük bir an
layış içinde bakanlarımızla memleket meselelerini gö
rüşebildik. 

Bugün yine önemli bir memleket meselesi için 
Sayın Maliye Bakanına gittim, kartımı gönderdim, 
içeriye özel kalem müdürü olan sekreter kızımız ver
di, «Biraz bekleyin efendim» dedi. Sonra haber gel
di ki, Sayın Maliye Bakanımız arka kapıdan çıkmış 
ayrılmışlar. Kartımı geri istedim* 

Arkadaşlar, Maliye Bakanımız ehlidil bir insan, 
herkesten fazla onun bir incelik göstereceği kanısı 
içindeyim. Orada bekleyen on kişi vardı. On kişiden 
birkaç kişi feryat etmeye başladı; «On gündür geli
yorum, otel köşelerindeyim.» Bir tanesi; çok üzülü
yorum, söylemeye teeddüp ederim ama duyduğumu 
naklediyorum: «Bir Amerikan Şirketinden tütün al
mak üzere üç gündür Türkiye'ye döviz kazandırmak 
üzere geliyorum. ENKA'dan gelseydim Bakan be
nimle konuşurdu, tabiî oradan gelmediğim için ko
nuşmadı» dedi. (Alkışlar) 

Şimdi, ben bir sözü nakletlim. Sayın Maliye Ba
kanımızın diğer bakanlardan farklı bir durumu mu 

23 . 5 . 1984 0 : 1 

var merak ediyorum Bir milletvekili bekletilmez ar
kadaşlar; geçmiş yıllarda da bu olmuştur. Kasılan 
bakanlar da gelmiştir, olgun bakanlar da gelmiştir. 
Kasılanlar unutulup gitmiştir; kasılmayanlar, olgun 
insanlar milletvekilleriyle konuşurken, vatandaşla ko
nuşurken, dışarı çıkıp «Arzun ne evladım, ne istiyor
sun çocuğum?» diye teker teker konuşarak, gönülle
rini alan bakanlar da gelmiştir. 

Sayın Maliye Balkanımız da bu bakanlar içindedir, 
onun da bakanlığı bir gün bitecektir. Ama kalacak 
olan şey, davranışları olacaktır. Neden biz bu gü
zel davranışlara taip olmuyoruz? Bir milletvekilinin 
kartı içerideyken, Sayın Bakanın arka kapıdan 
çıkıp gitmesi bir hayli üzücüdür. Acaba bu 
Bakanımız, bir Başbakanımız varken, geri kalan ba
kanların başı mıdır; ayrıca merak ediyorum? Yani 
davranışında ayrı bir hususiyet var mı, olabilir mi? 
Olmaması lazım, birkaç bakanımızda bunu görüyoruz. 

Büyük Meclise bunu söylerken, bütün milletvekil
lerinin bu konuda birlik olacağına inanıyorum. Ba
ğımsız, muhalefete mensup ve Anavatan Partili ar
kadaşlarımın hepsinin milletvekili olması dolayısıyla 
aynı onuru taşıdıklarına inandığım için, bu onurla
rının kırılmaması bakımından kendi bakanlarını bi
raz sıkıştırmalarını ve onlara, Sayın Maliye Bakanı
mıza biraz daha yumuşak olmasını, ki ben öyle tah
min ederdim, davranışlarının vatandaşa göre biraz 
daha değişik olmasını ileteceklerini umuyorum. 

Halikla ilişkiler binasında bürolar kurduk, diye
bilirler. Arkadaşlar, uygulamaya geçildiği zaman bu 
bürolar, sayın bakanların yükünü hafifletmek, işi 
bir başka cihete havale eylemekten ibaret kalıyor. 
Buradan çare bulamayanlar bakanlık kapısına dolu
yor,. Sayın Maliye Bakanımızın bu tutumu, şahsına 
ait bir bakanın tutumu olarak buraya getirilmiştir. 
Güzel davranışlar içinde bulunan bakanlarımız da 
vardır; onların da isimlerini saydım, incinmesini is
temiyorum^ Belki buraya çıkar, güzel esprilerle ba
zı konuşmalar da yapabilir, kendisine saygım da 
var; ama afka kapıdan çıkıp gitmesi izini silemez 
arkadaşlar, 

Saygılarımın kabulünü rica ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Şardağ. 



T. B. M. M. B: 69 23 . 5 . 1984 0 : 1 

IV.— SORULA 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'm, inşasın
dan vazgeçilen Kars Seker Fabrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemimizin, sözlü sorular kısmının birinci sı
rasında yer alan ve Kars Milletvekili Sayın Ömer 
Kuşhan tarafından verilen sözlü soru önergesini, Sa
yın Kuşhan görevli olduğu için erteliyorum. 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

'BAŞKAN — İkinci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, resmî araçların maksat dışı (kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan; sözlü soru 
Önergesi vardır., 

Sayın Batumlu?... Burada. 
Sayın Başbakan veya onun adına soruyu cevap

landıracak olan sayın bakan?... Yok. 
Soru gelecek birleşime ertelenmiştir. 
3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Şağesen'in, 

fındık ihraç fonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/63) 

(BAŞKAN — Üçüncü sıradaki, Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen'ıin, fındık ihraç fonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Sağesen?... Burada^ 
Başbakan adına cevap verecek sayın bakan?... 

Yok. 
Soru gelecek birleşime ertelenmiştir. 
4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İran gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/65) 

BAŞKAN — Dördüncü sıradaki, istanbul Millet
vekili Sabit Batumlu'nun, İran gezisinde yapılan har
camalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine 
geçiyoruz. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Başbakan adına cevap verecek sayın bakan?... 

Yok. 
Soru bu nedenle gelecek birleşime ertelenmiştir. 
5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canvefin, bir 

şirketin Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü îo-
ru önergesi (6/67) 

VE CEVAPLAR 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağla/m^ 
telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN — Beşinci sıradaki sözlü soru sahibi, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve altıncı sırada
ki sözlü soru önergesi sahibi İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın görevli ollmaları nedeniyle bu 
sözlü soru önergeleri de gelecek birleşime ertelen
miştir. 

7. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün 
üreticisine ve yabancı sigara ithaline ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

BAŞKAN — Yedinci sıradaki, Samsun Milletve
kili Hasan Altay'ın, tütün üreticisine ve yabancı si
gara ithaline ilişkin, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Altay?..> Burada, 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru gelecek birleşime ertelenmiştir. 

8. — Kan Milletvekili Aziz Kaygısız'in, İğdır 
Entegre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapı
mına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 

BAŞKAN — Sekizinci sıradaki, Kars Milletvekili 
Aziz Kaygısız'ın, İğdır Entegre İplik Dokuma Men
sucat Fabrikasının yapımına ilişkin, Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine 
geçiyoruz. 

Sayın Kaygısız?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru gelecek birleşime ertelenmiştir. 
9. — Diyarbakır Milletvekili Seyhmus Bahçeci' 

nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 

'BAŞKAN — Dokuzuncu sıradaki, Diyarbakır 
Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin, TIR güzergâhları 
ve transit taşımacılığa ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Bahçeci?... Yolcj 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru gelecek birleşime ertelenmiştir. 

10. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, 
bazı bankalarca karşılıksız verildiği iddia edilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/72) 

BAŞKAN — Onuncu sıradaki Gümüşhane Mil
letvekili İbrahim Turan'ın, bazı bankalarca karşılık-
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sız verildiği iddia edilen kredüeer ilişlkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi... 

Sayın Turan?... Burada. 
Sayın Bakan?.., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
İL — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, ce

za mahkemelerinin is hacmini azaltacak kanunî çalış
malar yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6176) 

BAŞKAN — Onbirinci sıradaki İstanbul Millet
vekili Orhan Ergüder'in, ceza mahkemelerinin iş hac
mini azaltacak kanunî çalışmalar yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi... 

Sayın Ergüder?... Yok 
Sayın Bakan?... Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiş- I 

tir. 
12. — Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer' 

in, bazı öğrenci yurtlarında yapıldığı iddia edilen ye
mek boykotuna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

(BAŞKAN — Onikinci sırada Çorum Milletvekili | 
Mehmet Besim Göçer'in, bazı öğrenci yurtlarında ya
pıldığı iddia edilen yemek boykotuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi. 

Sayın Göçer?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Mersin İlinde çevre kirliğine neden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

BAŞKAN — Onüçüncü sıradaki sözlü soru sa
hibi Fikri Sağlar görevli bulunduğu için bu soru I 
önergesini erteliyorum. 

14. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ba
zı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudilerine iliş- I 
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz- I 
lü soru önergesi (6/80) I 

BAŞKAN — Ondördüncü sırada Manisa Millet
vekili İsmet Turhangil'in, bazı yetkileri kaldırılan I 
bir bankanın mudilerine ilişkin Devlet Balkanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi^ 

Sayın Turhangil?... Burada. I 
Sayın Bakan?... Yok. 

Soru ertelenmiştir., I 
15. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, I 

Devlet dairelerine personel alımlarında uygulanan I 
güvenlik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi. (6/81) 1 

BAŞKAN — Onbeşinci sırada Manisa Milletve
kili İsmet Turhangil'in, Devlet dairelerine personel 
alımlarında uygulanan güvenlik soruşturması yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi... 

Sayın Turhangil?... Burada. 
Sayın Başbakan?.., Yok. 
Soru ertelenmiştir^ 
16. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in,, 

Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/82) 

BAŞKAN — Onaltıncı sırada Manisa Miletvekili 
İsmet Turhangü'in, Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz 
işletmelerine ilşfcin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Turhangil?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

17. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, TC Ziraat 
Bankasına devredilen bazı bankaların personeline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/83) 

BAŞKAN — Onyedinci sırada İçel Milletvekili 
Edip Özgenç'in TC Ziraat Bankasına devredilen bazı 
bankaların personeline ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Özgenç?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok^ 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Zonguldak Milletvekili İsa Var dal'in, Lib

ya'da çalışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

BAŞKAN — Onsekizinci sırada Zonguldak Mil
letvekili İsa Vardal'ın, Libya'da çalışan Türk işçile
rinin sorunlarıma ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır.; 

Sayın Varda!?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
19. — Sivas Milletvekili Ruşen Işın'ın, cezaevlerin

deki tutuklu ve hükümlülerin şikâyetlerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

BAŞKAN — • Ondokuzuncu sırada Sivas Milletve
kili Ruşan Işın'ın, cezaevlerindeki tutuklu ve hüküm
lülerin şikâyetlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Saym Işın?... Ydk. 
Sayın Bakan?... Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

i. — Afyon Miletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşı- I 
oğlu ve 7 Arkadaşının, Basın ve Yayın Yoluyla İs
lenmiş Suçların Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/72) (S. Sayısı: 55) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler kısmına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki 55 sıra sayılı Afyon Milletvekili I 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu ve 7 Arkadaşının, Ba
sın ve Yayım Yoluyla işlenmiş Suçların Affı Hak
kında Kanun Teklifinin görüşmelerine geçiyoruz. 1 

Komisyon?... Burada I 
Hükümet?... Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy- I 

larınıza suunyorum: Raporun okunmasını kalbul eden- I 
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmiş- J 
tir. 

Rapor okutuyorum: I 
\ I 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ve 7 Arkadaşının; Basın ve Yayım Yoluyla İşlenmiş 
Suçların Affı Hakkında Kanun Teklifi Adalet Ba
kanlığı temsilcileri ve teklif sahibinin de katıldığı top
lantıda Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Söz konusu Kanun Teklifinde : I 
1.3.1984 tarihinden önce işlenmiş ve Anayasanın 

14 üncü maddesinde belirtilen nitelikte bulunmayan I 
eylemsiz fikir suçlarından dolayı; I 

a) Takibat yapılmaması, I 
b) Başlamış olan takibatların durdurulması, I 
c) Verilen cezalarım tamamının affı, J 
Öngörülmektedir. 
Türk hukukunda, af, kaynağını Anayasamız ve 

Türik Ceza Kanunundan alan bir müessesedir. Af
fın toplum yapısında açılan yaraların sarılması, kır
gınlık ve dargınlıkların giderilmesi, millî birlik ve 
bütünlüğümüzün yeniden güçlendirilmesindeki olum
lu etkisi tartışmasız kabul edilmesi gereken bir ger
çektir. 

Ancak, bu müessesenin ne zaman harekete geçi
rilmesi gerekeceği konusunu tespit çok büyük önem 
taşımaktadır. Ülkemizde son yıllarda geçirilen acı 
tecrübeler ve memleketimizin gelişen şartları göz 
önünde tutularak, en iyi ve doğru olan karan vermek 

(1) 55 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

için af konusunun, yeterli bir zaman diliminde, çok 
yönlü ve dikkatle ele alınması gerekmektedir. Ülke
mizde huzur ve sükûn ortamı geliştikçe af konusunun 
çözümünün kolaylaşacağı tabiî bulunmaktadır^ 

Anarşik ortamdan yeni çıktığımız, anarşik olay 
faillerinin tamamının henüz yakalanmadığı, yakalan
malarına çalışılanların kendilerine ortak arayarak ye
niden aynı ortamı yaratmak gayesi içinde bulunduk
ları ibir dönemde, af müessesesine işlerlik kazandı
rılmasının bugün için erken ve sakıncalı olacağı, af
tan beklenen yaranın sağlanamayacağı aşikârdır. 
Teklifte, sadece basın yoluyla işlenmiş suçların affı 

öngörülmektedir. Affın en önemli ve yararlı etkisi, 
toplumdaki dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesi, 
millî birlik ve bütünlüğün sağlanmasında kendini 
göstermektedir. 

Hal böyleyken, basım yoluyla işlenmiş olan bir
takım suçların affı yoluna gidilmesi, buna karşılık 
Anayasamızdaki sınırlar çerçevesinde affedilmeleri 
mümkün olan diğer suç ve faillerinin af dışında tu
tulması, toplumda huzursuzlukların doğmasına sebep 
olacaktır. 

Anayasamızın 14 üncü maddesinde yer alan suç
lar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü bozan; Türk Devletinin ve Cumhuriyetin 
varlığını tehlikeye düşüren; temel hak ve hürriyetle
ri yok eden; Devletin bir kişi veya zümre tarafından 
yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sınıflar 
üzerinde egemenliğini sağlayan; dil, ırk, din, mezhep, 
ayırımı yaratan; herhangi bir yoldan bu kavram ve 
görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmaya yönel
miş fiillere ilişkin bulunmaktadır. 

Basın yoluyla işlenebilme niteliğine sahip olup, 
Türk Ceza Kanunu, Askerî Ceza Kanunu ve Hiyameti 
Vataniye Kanunlarında yer alan ve yukarıda sayıl
mak suretiyle belirlenen suçlar incelendiğinde, bun
ların büyük çoğunluğunun Anayasanın 14 üncü mad
desinde gösterilen suç türleri kapsamına girdiği mü-
şahade edilmektedir. 
Hal ıböyle dunca, Teklifin ancak Türk Ceza Ka

nununun 165, 166, 195, 197, 198, 358, 480 ve 482 
nci; Askerî Ceza Kanununun 58, 85, 94 ve 96 ncı 
maddelerindeki mahdut sayıda suçlan kapsayabilece
ği anlaşılmaktadır. Kaldı ki, bunların pek çoğu da 
şikâyete tabi suçlardır. 

Diğer taraftan, Teklifte, af edilecek ve af edilme
yecek basın suçları işaret edilmek suretiyle gösteril
memiş, «... Anayasanın af dışında tuttuğu suçlar di-
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şında kalan eylemsiz düşün suçları...» ifadesi gibi, çok 
genel bir ifadenin kullanılmasıyla yetini İmişıtir. 

Bu durum, herşeyden önce, uygulamada tered
dütlerin doğmasına, birlik ve. beraberliğin bozulması-
naN hatta Anayasa tarafından af dışı tutulan suç fail
lerinin aftan yararlandırılarak, salıverilmelerine se
bep olabilecektir. 

Bilindiği üzere, bu tür sakıncalı sonuçların yara
tılmaması için, daha önceki tarihlerde çıkarılmış bulu
nan- af kanunlarında, aftan hariç tutulan suçlar ilgili 
kanunların madde numaraları da belirtilmek suretiyle 
tespit edilmiştir. 

Teklifte geçen, «Eylemsiz fikir (düşün) suçu» ifa
desi üzerinde de önemle durulması gerekmektedir. 

Zira mevzuatımızda ve doktrinde, «Eylemsiz fikir 
suçu» nun tanımı bulunmamaktadır. 

Esasen, basın yoluyla işlendiği iddia edilen bir suç 
için eylem tahakkuk etmiştir. Bunun eylemsiz bir fi
kir suçu olduğu söylenemez. Sadece fikir, başlı başı
na suç oluşturmasa bile basın yoluyla kamuya yansıtıl
ması tamamen eyleme dönüşmesi anlamındadır. Bu iti
barla eylemsiz fikir suçu şeklinde gösterilmek istenen 
türde bir suç mevcut değildir. 

Kanun teklifi yukarıda arz olunan nedenlerle Ko
misyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar veril
miştir. 

Raporumuz Genel kurulun onayına sunulmak üze
re saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Antalya 

Ali Dizdaroğlu 

Sözcü 
Kütahya 

Mustafa Uğur Ener 

Üye 
Ağrı 

İbrahim Taşdemir 

Üye 
Erzurum 

Sabahattin Eryurt 

Üye 
Samsun 

Hasan Altay 
Maddelere geçilmesi 

görüşündeyim 

Başkanvekili 
Malatya 

Ahmet llhami Kösem 

Üye 
Adana 

Coşkun Bayram 
Maddelere geçilmesi 

görüşündeyim 

Üye 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 
Üye 
Oldu 

İhsan Nuri Topkaya 

Üye 
Tekirdağ 

Salih Alcan 

Üye 
Uşak 

Mehmet Topaç 

Üye 
Yozgat 

Mehmet Bağçeçi 

Üye 
Yozgat 

Selahattin Taflıoğlu 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Sayın Bakan söz istiyor musunuz? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Afyon Milletvekili Sayın Mustafa Şükrü Yüzbaşı-
oğlu ve 7 arkadaşımız tarafından hazırlanan ve bu
gün görüşülmek üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş 
bulunan, Basın ve Yayım Yoluyla İşlenmiş Suçların 
Affı Hakkında Kanun Teklifinde; 1.3.1984 tarihinden 
önce işlenmiş, şikâyete tabi nitelikte olmayan ve Ana
yasamızın 14 üncü maddesinin kapsamı dışında kalan, 
eylemsiz düşün, yani fikir suçlarından dolayı ıtakibat 
yapılmaması, başlamış takibatların durdurulması, ve
rilen cezaların tamamının affı öngörülmektedir. 

Kanun teklifinin esası üzerinde yüksek heyetinize 
Hükümetimizin görüşünü sunmadan önce, «Basın Su
çu» kavramı konusunda çok kısa bir açıklama yap
makta yarar görmekteyim. 

Bilindiği üzesre, basın mevzuatımızda basın suçu
nun tanımı ve bu suçlar yönünden herhangi bir ayrım 
yapılmamıştır. Nitekim, 5680 sayılı Basın Kanununun 
3 üncü maddesinde «'Basın suçu neşirle vücut bulur» 
denilirken, burada «'Basın suçu» terimi her türlü ba
sın suçunu kapsar şekilde kullanılmıştır. Buna karşı
lık kanunun «sorumluluk» la ilgili 16 ncı maddesin
de, «Basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza so
rumluluğu» ifadesi kullanılmış ve burada da belirli 
bir sınırlamaya gidilmemiştir. Başka bir ifade ile 16 
ncı maddedeki... " 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Sayın Milletvekilleri, lütfen konuşmacıyı dinleye
lim; hafif bir uğultu halinde, gürültü diyebileceğim, bir 
ses gelmektedir; dinlemek isteyenler işitememektedir-
ler. Lütfen Sayın Konuşmacıyı dinleyelim. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

— 9 



T. B. M. M. B : 69 23 . 5 . 1984 O : 1 

bi temel kanunlar ile bazı özel kanunlarımızda yer 
almaktadır. 

Basın suçu kavramı hakkında arz ettiğim bu kısa 
açıklamadan sonra, kanun teklifinin af müessesesine 
işlerlik kazandıracak zaman yönünden ele alınma
sında ve bu konuda Hükümet görüşünün arzında 
yarar görmekteyim. 

16 ncı maddedeki sorumluluk sistemi, hem basın 
suçu hem de basın yoluyla işlenen suçlar için kulla
nılmaktadır. . 

Diğer taraftan kanunun 17 nci maddesinde, «Basın 
yoluyla işlenecek fiil», 18 inci maddesinde ise, «Ba
sın suçlarından mahkûm olanlar» ifadelerine yer ve
rilmektedir. 

Görülüyor ki, IBasın fKanunumuzda (basın suçları 
bakımından değişik 'terimler kullanılmıştır. Bununla 
'beraber, basın suçlarını taşıdıkları nitelikler bakı
mından; N-

1< Basın zabıtası suçları, 
2. Basın suçları, 
3, Basın yoluyla işlenen suçlar olmak üzere üç

lü bir ayrıma tabi tutmak mümkündür. 
Buna göre; basın zalbıtası suçu, basın işlerinde ça

lışanların uymaya mecbur oldukları kanunî yüküm
lülükleri yerine getirmemeleri halinde oluşur. Basın 
Kanununun '12 nci maddesine göre, «Mevkutenin her 
nüshasından ikişer tanesini Cumhuriyet Savcılığı ile 
en büyük mülkî amire vermemek basın zabıtası su
çuna örnek olarak gösterilebilir. 

Basın suçu, esasen suç teşkil etmeyen bk fiilin 
sırf basın vasıtasıyla işlenmiş olduğu için cezaî mü
eyyideye bağlandığı haillerde meydana gelmektedir. 
Burada fiil tekbaşına bir suçu oluşturmamakta, an
cak bu fiil basın vasıtasıyla işlenmiş ise suç teşek
kül etmektedir. 

Örnek vermek gerekirse, IBasın Kanununun 32, 
nci maddesinin birinci fıkrasında; intihar olayları 
hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyanları tesiri 
altında bırakan nitelik taşıyan tafsilat ve olaya ait 
cesîmlerin yayınlanması yasaklanmış, bu yasağa ay
kırı davrananlar için aynı maddenin ikinci fıkrasıyla 
cezaî müeyyide getirilmiştir. * 

Basın yoluyla işlenen suça gelince; herhangi bir 
araçla işlenebildiği halde, basının araç olarak kul
lanılması suretiyle işlenmiş suçlara basın yoluyla iş
lenen suç denilmektedir. IBurada fiil, basın vasıtasıy
la işlenmemiş olsa dahi müstakil bir suç oluştur
maktadır. Basın, sadece suç istenilmesinde araç du
rumundadır. 

Nitekim, huzurlarınızda bulunan kanun teklifin
de belli istisnalar dışında bu tür basın suçlarının af
fı öngörülmektedir. 

Ceza Hukuku sistemimizde, (genellikle suçun iş
lenmesinde basının araç olarak kullanılması cezayı 
ağırlaştırıcı sebep olarak kabul edilmekte ve bu tür 
suçlar Türk Ceza Kanunu, Askerî Ceza Kanunu gi-

Bilİndiği gibi; Türk hukukunda af, kaynağını 
Anayasadan ve Türk Ceza (Kanunundan alan ~bir 
müessesedir. Affın, toplum yapısında açılan yara
ların sarılması, kırgınlık ve dargınlıkların giderilme
si, millî birlik ve bütünlüğün yeniden güçlendirilme
sindeki olumlu etkisi tartışmasız kabul edilmesi gere
ken bir gerçektir. Ancak, bu müessesenin harekete ge
çirileceği zamanı tespit çok büyük bir önem taşımak
tadır. ülkemizde son yıllarda geçirilen acı tecrübe
ler ve memleketimizin gelişen şartları göz önünde 
tutularak, en iyi ve doğru olan kararı vermek için af 
konusunun yeteni bir zaman dilimi içinde çok yönlü 
ve dikkatle ele alınması gerekmektedir. Ülkemizde 
huzur ve sükûn ortamı geliştikçe af konusu çözümü
nün de kolaylaşacağı gayet tabiidir. Anarşik ortam
dan yeni çıktığımız, anarşik olay faillerinin tamamı
nın henüz yakalanmadığı, yakalanmalarına çalışılan
ların kendilerine taraftar arayarak yeniden aynı or
tamı yaratmak çabası içinde bulundukları bir dönem
de, af müessesesine işlerlik kazandırılmasının bugün 
için erken ve sakıncalı olacağı, aftan beklenen ya
rarın sağlanamayacağı aşikârdır, 

Yukarıda da arz ettiğim üzere, affın en önemli 
ve yararlı etkisi; toplumdaki dargınlık ve kırgınlık
ların giderilmesi, millî birlik ve bütünlüğün sağlan
masında kendini göstermektedir. Hal böyle iken, tek
lifte olduğu gibi basın yoluyla işlenmiş olan bir ta
kım suçların affı yoluna gidilmesi, buna karşılık Ana
yasanın sınırları çerçevesinde affedilmeleri mümkün 
olan diğer suç ve suç faillerinin af dışında bırakıl
ması da toplumda huzursuzlukların doğmasına se
bep olacaktır. 

Diğer taraftan, görüşülmekte olan teklifin, Ana- ' 
yasamızın af konusundaki sınırlamalar karşısında 
hangi suçları kapsadığı hususuna da temas etmekte 
büyük yarar görmekteyim. 

Anayasanın 14 üncü maddesinde belirlenen ve af 
kanunu kapsamına alınamayacak suçlar, Devletin ül
kesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğünü bozan, 
Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlike
ye düşüren, temel hak ve hürriyetleri yök eden, Dev
letin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini ve-
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ya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 
egemenliğini sağlayan; dil, ırk, din, mezhep ayrımı 
yaratan, herhangi ıbir yoldan bu kavram ve görüşlere 
dayanan bir devlet düzeni kurmaya yönelmiş fiille
re ilişkin bulunmaktadır. Basın yoluyla işlenebilme 
niteliğine sahip olan ve Türk Ceza Kanunu, Askerî 
Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yer alan madde
lerin Anayasamızın söz konusu 14 üncü maddesinde 
sayılan suç türleriyle karşılaştırılmasında ve bunlar
dan şikâyete tabi olanlar tefrik edildiğinde - teklif 
bunu Öngörmektedir - kanun (teklifinin; Türk Ceza 
Kanununun, ecnebi devletlerle bunların reis ve el
çileri aleyhindeki cürümlere ait 165 ve 166 ncı mad
delerini, ticaret ve sanayie müzayedeye hile ve fesat 
karıştırmak cürümlerine dair 358 inci maddesini; As
kerî Ceza Kanununun, halkı askerlikten soğutmak 
yolunda neşriyatta bulunmaya dair 58 inci, amirler 
ile mafevke hakaretle ilgili 85 inci, bunlara karşı 
mukavemet veya taarruza ilişkin 94 üncü, arkadaş
larını askerlikten soğutmaya ve hoşnutsuzluğa, kış
kırtmaya temas eden 96 ncı maddeleri gibi, pek mah
dut sayıda kalan maddeyi kapsayabileceği görülmek
tedir. 

Bütün bunlardan ayrı olarak, Anayasanın af 
dışında tuttuğu suçlar dışında kalan, «eylemsiz dü
şün suçları» gibi genel bir ifade kullanılmıştır tek
lifte. Bilindiği üzere uygulamada birlik ve beraberli
ği sağlamak, uygulama hatalarına sebep olmamak için, 
daha önceki tarihlerde çıkarılmış bulunan af ka
nunlarında, af kapsamından hariç tutulan suçlar, ilgili 
kanunların madde numaralan da belirlenmek su
retiyle tespit edilmiştir. 

Son olarak, teklifte geçen «Eylemsiz düşün suçu» 
ifadesi üzerinde de görüşümü arz etmek istiyorum. 
Komisyon raporunda da belirtilmiştir, mevzuatımız
da ve doktrinde eylemsiz fikir suçunun tanımı bulun
mamaktadır. Esasen, basın yoluyla işlendiği iddia 
edilen bir suç için eylem tahakkuk etmiştir, bunun 
eylemsiz bir fikir suçu olduğu söylenemez.,. Sadece 
fikir, başlıbaşına suç oluşturmasa bile, basın yoluy
la kamuya yansıtılması, tamamen eyleme dönüşme
si anlamındadır. Bu itibarla, eylemsiz fikir (suçu şek
linde gösterilmek istenen türde bir suç mevcut değil
dir. 

Elİmd© bilgi olarak arz etmek istediğim İs'tatisti-
kî bir malumat var. Bugün derdest olan, gerek ha
zırlık gerekse son tahkikatı yapılan ve gerekse ila
ma bağlanmış bulunan basınla ilgili suçlara ait is-
tatistikî bilgileri de yüce heyetinize arz etmek istiyo

rum. fBu bilgileri 16 Mayıs 1984 tarihi itibariyle arz 
ediyorum. 

Hazırlık tahkikatı: 23 adedi Ankara'da 1 adedi 
İstanbul'da olmak üzere toplam 24 adet. 

Suçların nevi: 17'si Türk Ceza Kanununun 142 
nci maddesinde ifadesini bulan propaganda amacıyla 
bildiri dağıtmak, l'i Türk Ceza Kanununun 576 ncı 
maddesinde ifadesini bulan edebe muhalif hareket. 

!Son tahkikat: Ankara'da 50 adet: 7'si Dernekler 
Kanununa muhalefet, 17'si komünizm propagandası, 
2'si mevcut düzeni yıkmaya kalkışmak, l'i Devletin 
dış itibarını kıracak havadis, 7'si Devletin askerî ve 
emniyet kuvvetlerini tahkir, 3'ü ecnebi devlet reisle
rine karşı suç işlemek, l'i göreve ve işe gelmemek ve 
işi yavaşlatma, 5'i suçu övmek, 7'si müstehcen neş
riyat. 

İstanbul'da; 1 adet edebe muhalif hareket, Ba
kırköy'de 1 adet suç işlemeye tahrik ve suçu övmek, 
Kadıköy'de 1 adet dinî duyguları istismar. 

ıtzmir'de 17 adet: 7'si komünizm propagandası, 
8's i Devletin askerî ve emniyet kuvvetlerini tahkir, 
l'i komünizm propagandası ve kürtçülük, l'i komü
nizm propagandası, Devletin askerî ve emniyet kuv
vetlerini tahkir, Hükümetin manevî şahsiyetini tah
kir, Cumhurbaşkanına gıyabında hakaret. 

Bursa'da 1 adet müstehcen neşriyat. 
Toplam 71 adet ediyor. Derdest ilamlar 160'tır; 

bunların 20 adedi müstehcen neşriyat, 119 adedi Ba
sın Kanununa muhalefet, basın zabıtası suçu; intihar 
haberleri, tekzibi yayınlamamak, basılmış eseri ilgili 
mercie vermemek gibi; 20'si şahsî dava, hakaret; l'i 
mevcut düzeni yıkmaya kalkışmak, Türk Ceza Ka
nununun 141 inci maddesiyle ilgili. 

Sayın Başkan ve Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
yukarıda arz ettiğim sebepler karşısında teklif, Hü
kümetimizce gerek af müessesine işlerlik kazandırıl
ması için gereken zaman yönünden, gerekse uygula
mada yaratacağı tereddütler bakımından olumlu bu
lunmamıştır. 

Hükümet olarak Sayın Komisyonun raporuna işti
rak ediyoruz, katılıyoruz. Saygılarımla arz ederim 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Rapor üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Görüşmeler bitmiştir. 
Komisyonun, teklifin reddine dair olan bu rapo

runu oylarınıza sunacağım, Komisyon raporu kabul 
edildiği takdirde teklif reddedilmiş olacaktır, Komis
yon raporu reddedildiği takdirde teklif, İçtüzüğü-
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müzün 81 inci maddesine göre Komisyona geri veri
lecektir. Bu anlamda Komisyon raporunu oylarını-
nıza sunuyorum: Kafoul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Komisyon raporu kabul edilmiştir; böylece kanun 
teklifi reddedilmiş 'bulunmaktadır. 

2. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları. (1125) (S. Sayısı: 57) (1) 

İBAŞKAN — İkinci sıradaki 57 sıra sayılı 
20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Ka
nalizasyon idaresi Gendi Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Bk Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek vKabulü Hakkında Kanun Tasarısının gö-
rüşümelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun Okunmaması kararlaştı
rılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler: Gruplar 
adına birinci sırada; Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Adına Fehmi Memişoğlu, ikinci sırada; Halkçı Par
ti Adına Hayri Osmanlıoğlu. 

Buyurun Sayın Memişoğlu. (Alkışlar). 
MDP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞOĞLU 

(Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Yüce Meclisin görüşmekte olduğu 20.11.1981 ta
rihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İda
resi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Üç Ek Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın üyeler, bu tasarı 1981'de çıkarılan 2560 sa
ydı Kanunun özellikle 25 Mart 1984'de yapılan ye
rel seçimlerden sonraki uygulamasında 'birtakım ak-

(1) 57 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

saklıkların giderilmesi ve hizmetin ait olduğu yerel 
yönetime daha çok etkinlik kazandırmak ve kanunun 
ileriye dönük işlerliğini temin etmek amacını güt
mektedir. Biz de bu amaca iştirak etmekteyiz. 

Esasen, gerek 2560 sayılı Kanunda ve gerekse 
kanunda değişiklik yapan bu tasarıda, yönetmelik
lerle çözümü mümkün olan birçok husus yer almış 
ve fazla detaya girilmiştir. 

Sayın üyeler, İSKİ Genel Müdürlüğü bilindiği 
üzere müstakil bütçeli, tüzelkişiliğe sahip bir kamu 
kuruluşu olarak fevkalade önemli görevleri ifa eden 
ve edecek olan isabetli (bir kuruluştur. Daha çok tek
nik konulan içeren mühendislik hizmetleri yanında, 
sağlığı ilgilendiren ve yaşamın sürdürülmesini temin 
eden, nüfusumuzun 1/9'unu barındıran İstanbul'un 
su ve kanalizasyon sorununu, ileriye matuf ilmî bir 
çalışmayla sürekli bir çözüme bağlayacak bir kuru
luştur. Bu Sebeple ISKİ'nin kilit kadrolarının liya
katli ve çok tecrübeli elemanlardan oluşmasına ke
sin zaruret vardır. 

Böylesine fevkalade önemli görevleri içeren İSKİ 
İdaresi gibi teknik bir kuruluşun genel müdürü ve 
yönetim kurulunun atama işlemlerinin sadece İçişle
ri Bakanlığı açısından ele alındığı görülmektedir. 
Tasarının 9 uncu maddesinde değişikliğe uğrayan 11 

Genel müdürlüğün çözüm bekleyen acil sorunları 
arasında, çevre kirlenmesini önleyecek çok önemli so
runları da vardır. Çevre Müsteşarlığına ve Su Ürün
leri Genel Müdürlüğüne rağmen, çevre kirlenmesi, kı
yılarımızın koli basiliyle sağlığı tehdit eder hale gelmiş 
bulunması, meskûn kıyılarda denizlerimize girme yasa
ğının konmasına ve insanlarımızın denizi ancak uzak
tan seyreder hale gelmesine neden olmuştur. Özellik
le endüstriyel kuruluşların atık sularını ve sakıncalı 
maddelerini çevreye veya kanalizasyonlara bağlama 
işlerinin başıboş 'bırakılması yerine, kontrol ve de
netime tabi, hangi hallerde atık suların kanalizasyon
lara (bağlanması veya gerektiğinde ön arıtmaya tabi 
tutulacağı bir sisteme ve ruhsata 'bağlanması gibi bir
çok önlemlerin alınması lazımdır. Keza, uzun vade
de büyük şehrin su ihtiyacını karşılayacak su şebe
kelerinin tanzimi ve boruların geçirilmesi planları ya
pılırken sık sık onarım ve tahribatlarla sokak ve 
caddelerimizi sürekli bir şantiye manzarası halinden 
kurtarmak için PTT, Türkiye Elektrik Kurumu, Dev
let Su İşleri ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları gi
bi kuruluşlarla da işbirliği yaparak altyapı tesisleri 
meydana getirmesi bu genel müdürlüğümüzden bek
lenmektedir. 
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inci maddede, «ISKt Genel Müdürü İstanbul Büyük 
Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Ba
kanı tarafından atanır» denmektedir. Oysa, bu ifa
denin yerine, «Mühendislik hizmetleri ve işletmeci
liği de içeren ÎSKl'nin Genel Müdürü İstanbul (Bü
yük Şehir Belediye Başkanının önerisi ve İçişleri Ba
kanının teklifi üzerine müşterek kararnameyle ata
nır» denmesi daha doğru olacaktır. Keza tasarının 
5 inci maddesiyle 2560 sayılı Kanunun değiştirilen 7 
nci maddesinde, «Yönetim Kurulunun üç üyesi İs
tanbul Büyük Şehir Belediye Başaknının teklifi ve 
İçişleri Bakanının onayıyla atanır» ifadesi yer al
maktadır. Yine bunun yerine konu edilen üç üye, 
için, «Belediye Başkanının teklifi, Bayındırlık ve İs
kân Bakanının mütalaası da alınarak İçişleri Baka
nının onayıyla atanır» ifadesinin yer alması çok da
ha doğru olacaktır. Zira konuyla iç içe olan Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığının devre dışı bırakılması 
doğru olmayıp bu durum birçok sakıncaları doğura
bilir ve rantabl bir çalışmaya da zarar verebilir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere İstanbul Bü
yük Şehir Belediye Meclisi "diğer küçük belediyelerin 
temsilcilerinden oluşmaktadır. İBu tasarıda bu mec
lis aynı zamanda ÎSKl'nin genel kurulu olarak da 
ıgörev ifa edecektir. Siyasî partilerden oluşan bu mec
lisin, siyasî tercihlerine görev vuku bulacak politik 
talep ve baskılardan ISKt'yi korumak gerekmekte
dir. İhtisas ve tecrübe isteyen kadroların huzur için
de ve güvenle çalıştırılması bu kurulun başlıca gö
revi olmalıdır. Aksi hal ise, yönetimin kilit nokta
larını oluşturan ve uzun tecrübelerle yetişmiş olan bu 
değerli kilit elemanların politik baskılardan koruna
maması halinde, ÎSKl'nin başarılarını engellemek 
ve beklenilen hizmeti akamete uğratmak demek olur. 
Onun için bu hususu bilhassa vurgulamak isterim. 

Sayın milletvekilleri, 2560 sayılı Kanunla kurul
muş olan İSKİ Genel Müdürlüğünün bu değişiklik 
tasarısının kanunlaşacağı şekliyle daha da güçlenme
sini, teknik gelişmeleri takip ederek, ilmî çalışmalar 
ve uygulamalar yaparak, millî ekonomiye çok büyük 
yükler getirmeden Istanbulumuzun yüzünü güldüre
cek hizmetler vermesini, bu suretle diğer illerimize 
de ışık tutarak yol göstermesini, Istanbulumuza ve 
Milletimize hayırlı ve uğurlu 'olmasını diliyor, Yü
ce Meclisi Partimin grubu adına tekrar selamlıyo
rum. 

Teşekkür ederim. (jMDP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Osmanlıoğlu; 

buyurunuz efendim. 
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I HP GRUBU ADINA M. HAYRÎ OSMANLI
OĞLU (Gaziantep) — ıSaym Başkan, sayın millet
vekilleri; Halkçı Parti Grubu adına hepinizi hür
metle selamlarım. 

Gündemde bulunan 57 sıra sayılı İstanbul Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki 20.11.1981 tarihli ve 2560 
sayılı İSKİ Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Üç Ek ve Üç Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmündeki Kararna
menin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı 
Hakkında Halkçı Partinin görüşlerini dile getirmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce Yüce 
I Meclise saygılar sunarım. Hatada. ısrar ötmenin kim

seye faydasının olmadığı ve keza hatadan dönmenin 
I faizlet olduğunun bilinmesinde yarar olduğunu vur

gulamakla sözlerime başlamak istiyorum. Yanlış he
sap Bağdat'tan döner ve zararın neresinden dönülür-
se orası kârdır atasözünün hikmetine inanılmasından 

I yana olduğumu belirtmek isterim. 
Sayın milletvekilleri, üç sene önce; yani 20.11.1981 

tarihinde 2560 sayı ile bir kanun kabul edilmiştir. 
I Bu kanunla İstanbul Belediyesinin su ve kanalizasyon 

hizmetlerini yürütmek, bu amaçla gereken her türlü 
tesisi kurmak, kurulu olanları devir almak ve bir 
elden işletmek üzere; görev alanı İstanbul Belediye
sinin görev alanı ile sınırlı ve sadece Bakanlar Ku
rulu kararıyla ilgili başka belediye ve köylerin su ve 
kanalizasyon işlerini de yüklenebileceği, müstakil 
bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz bir genel müdür
lük kurulmuştur. 

I Bu genel müdürlüğün personel statüsünün 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 un
cu maddesi hükümlerine tabi olması öngörül
müştür. Diğer işlerinde ise, özel hukuk hü-
kümlerine tabi olması hükme bağlanmıştır. Böy
lece İstanbul Belediyesi için hizmet verecek ve hem 
de İstanbul Belediyesinin en önemli ve en ağır bir 
hizmet yükünü yüklenecek ve fakat buna bağlı ol
mayan, onun dışında İstanbul Belediyesinden ayrı 
bir genel müdürlük kurulmuştur. Bu genel müdür
lük, hizmetin yapılabilmesinde İstanbul Belediyesiy
le, İstanbul Valisinin ''başkanlık yapacağı bir genel 
kurul aracılığıyla koordineli olarak çalıştırılmak is
tenmiştir. İSKİ Genel Müdürlüğünün kuruluş ve ça
lışma esasları incelendiğinde, İstanbul Valisinin veya 
onun görevlendireceği bir yardımcısının başkanlık 

J edeceği en üst düzeydeki kuruluş olan genel kuru-
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lun, çok ve çeşitli kuruluşların temsilcilerinden olu
şan ve fakat asıl işlerin genel müdürün başkanı ol
duğu yönetim kurulunun yetkisinde olduğu görül
mektedir. 

iBelediye hizmeti ile yükümlü ve fakat belediye
nin etkinliği bulunmayan böyle bir kuruluşa neden 
gerek duyulmuştur, niçin bu yola gidilmiştir ıbilimi-
yoruz. Çünkü, bu kuruluş şeklini değiştirmeyi amaç
layan ve huzurunuzda oilan kanun tasarısının gerek
çesinde 1981'den bu yana çalışan bu kuruluşta ne 
gibi aksaklıklar olduğu, 'hizmetin görülmesinde ve 
işlerin yapılmasında, işleyiş biçiminden dolayı ne gi
bi sürtüşmeler çıktığına dair herhangi bir açıklama 
yoktur. 

'Genel gerekçedeki açıklamada, İstanbul metro
politen alanında 5' milyona yakın nüfusun, su ve 
kanalizasyon gibi çok zorunlu ihtiyaçlarını karşıla
makla görevli olan bu kuruluşun merkezi idare ile 
olan bağı ve ilişkilerinin çok sınırlı düzeyde tutul
masının uygulamada hizmet açısından büyük boşluk 
ve aksaklıklara yol açtığı şeklindedir. 

Kanundaki hükümlerin değiştirilmesi ve kanuna 
yeni bükümler eklenmesine bu durum gerekçe ve ne
den olarak gösterilmektedir. Madde gerekçesinde de 
ilişkilerin sınırlı olması nedeniyle uygulamada bazı 
aksaklıkların olduğu ifadesi dışında herhangi bir 
açıklama yoktur. 

Su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetlerin 
•belediye sınırları dışında da ol'sa, kuruluşun yetki 
hudutları içine alınmasının öngörüldüğü yeni şeklin 
gerekçesinde ise, şehre su sağlayan belediye sınır
ları dışındaki kaynakların korunması konusunda 

.muhtemel sakıncaların giderilmek istendiği görül
mektedir. 

Müstakil bütçeli, kamu tüzelkişiliğinin haiz, özel 
hukuk statüsüne tabi bir kuruluş oiark, üç sene önce 
kurulan ÎSKt Genel Müdürlüğünün kısa geçmişinde 
ortaya çıkan ve bu tasarrıyla değiştirilmek istenen 
temel düzenlemeler hakkında gerekçelerde doyurucu 
bilgi ve açıklamalar yoktur. 

Tasarıyla yapılması istenen en büyük değişiklik, 
İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisinin, ÎSKt Ge
nel Kurulu olarak görevli ve yetkili kılınmasıdır. An
laşılan o dur ki, 2560 sayılı kanunla, valiliğin baş
kanlığında belediye ile koordineli çalışması öngö
rülen kuruluş şeklinden vazgeçilerek, hizmetin bele
diyenin kendi bünyesinde yürütülmesinin içişleri 
(Komisyonunca daha uygun olacağının düşünülmüş 
olmasıdır. 

İçişleri Komisyonunca bilinen haklı nedenler ola
bilir. Ancak, bu nedenler bize intikal ettirilmedi. 
Dünya Bankasınca sağlanan 80 milyon dolarlık yar
dım nedeniyle müstakil bir kuruluş kurma zorunluğu 
ortadan kalkmış mıdır? IBu konuda da tüm çaba ve 
soruşturmalarımıza rağmen bir bilgi almış değiliz. 

Tenkide değer gördüğümüz husus, tüm bu deği
şikliklerin nedenlerinin açık ıseçik gerekçelerde yer 
almayışıdır. Bir kanun maddesinin şu veya bu şekil
de tedvin edilmiş olması, maddenin tefsirinin gerek
tirdiği bir durumda gerekçelere müracaat ötme lüz-
munda, gerekçelerin maddenin açiklanmasına ışık 
tuttuğu için önemlidir. İşte bu nedenlerle biz, madde 
gerekçelerine önem vermekteyiz ve iktidar partisinin 
meclise sevk ettiği kanun tasarılarının gerekçesiz gel
mesinin veya kifayetli gerekçeler göstermeyişinin 
son derece mahzurlu olduğuna dikkatlerinizi bir ke
re daha çekmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bizce asıl üzerinde durulma
sı gereken hususun, kadrolarla ilgili kısım olduğunu 
söylemekte yarar vardır. »Burada önemli gördüğümüz 
nokta, kadroların partizan amaçlar yönünde kullanıl
mayacağı hususunda iktidarın güvenilir olması umu-
dumuzdur. Keza, personel rejiminde artık 657 sayılı 
.Kanunun sakıncalı yönlerinin yeni tedvin edilen 
kanunlara aksettirilmemesidir. 

Şöyle ki: Ek 1 sayılı cetvelde, 1 inci derece kad
rolar içerisinde artılı tüm kadroların, hizmetin gereği 
ne olursa olsun, yani hizmeti en sağlıklı olarak gö
recek olan personel hangi niteliğe sahip bulunursa 
bulunsun, Genel tdare Hizmetleri içinde yer alması
dır. Bu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyoruz. 

Etüt Plan Daire Başkanının, Su inşaat ve Onarım 
Daire Başkanının, Elektrik ve Makine Daire Başka
nının ve diğer Teknik Hizmetler Sınıfında yer alma
sı gereken tüm hizmet elemanlarının Genel Hizmet
ler Sınıfı içinde kadrolaştırılmasının nedeni anlaşılır 
gibi değildir. Hizmeti yürüten bu kişiler mühendis 
oldukları halde, niçin Teknik Hizmetler Sınıfında 
artılı kadrolarda •değildirler?' Üst seviyede artılı bir 
kadrodan maaş alabilmenin tek yolunun Genel idare 
Sınıfından olmak zorunluluğu bir gariplik değil mi
dir? 

Anlayışımız odur ki, 657 sayılı Kanundaki aca
yipliklere son vermenin zamanı gelmiştir. Hatta, ka
nundan da kaynaklanmayan ve sadece uygulamadan 
doğan çeşitli çarpıklıkların düzeltilmesi gereğine de
ğinmeden geçemeyeceğim. 
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(Şöyle ki: Son günlerde Genel İdare Hizmetleri 
Sınıfı kadrosundan emekli oknuş birçok mühendi
sin Danıştaya dava açmasına neden olan bir yanlış 
görüş* düşünüş ve uygulama vardır. 

Maliye Bakanlığı, T. C. Emekli Sandığınca ken
dilerine artı 400 (4- 400) uygulanan birçok mühen
disten, Genel Hizmetler Sınıfında oldukları nedeniy
le, bu kimselere ödenen artıları düşürmüş ve emek
liliklerinde geçersiz kabul etmiştir; bugüne kadar 
ödenen paraları da geri istemektedir. 

Bütün bir ömür 'boyu Teknik Hizmetler Sınıfın
da belli birçok görevleri 'başarı ile yürüten bu kişile
rin Genel idare Sınıfından bir kadroya geçilmiş ol
malarından dolayı, «Siz Teknik Sınıftan değilsiniz, 
oradan emekli olmamışsınız, 'teknik adamlar sayıl
mazsınız» diye emekliliklerinin düşürülmesi anlaşılır 
gibi değildir. Bu düşünce ve uygulamaya mutlaka son 
verilmelidir. 

Bir kişi, hangi sınıftan olursa olsun, hizmetin ge
rektirdiği imkânlardan faydalanmalıdır ve sınıflar-
arası piramitte eşitlik ve adalet sağlanmalıdır. Bu 
sağlanmadığı sürece, teknik bir hizmet yerinde oldu
ğu ve teknik bir hizmeti yürüttüğü halde, bazı kişi
lerin daha iyi bir imkân için sınıf değiştirmek zorun-
Iuğu önlenemeyecektir. Bizce, herkesin kendi doğal 
sınıfında hizmet vermesi ve bir sınıfın diğerinden 
daha önemli imiş gibi addedilmemesi en doğru ola
nıdır. işte o zaman Ek 1 sayılı kadro cetvelindeki 
çarpıklıklara gerek kalmayacaktır ve Su İnşaat ve 
Onarım Daire Başkanının veya Elektrik ve Makine 
Daire Başkanının kadrosunun Genel idare Sınıfı 
içinde değil. Teknik Hizmetler Sınıfı içinde yer al
ması mümkün olacaktır. Böyle olunca da, bazı kişi
lerin Danıştayda dava peşinde koşmaları önlenecek
tir. 

Burada size basit bir örnek vermek istiyorum. 
İSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanlarından herhan
gi biri bugün emekliye ayrılmış olsa, kendisi emek
liye ayrılmasından dolayı artı 300 göstergeden Ge
nel Hizmetler Sınıfından emekli edilecektir. Ancak, 
•bu daire başkanlığında çalışan Teknik Hizmetler Sı
nıfından bir mühendis ise birinci derecede kadroda 
artı 400'den emekli olma hakkına sahiptir. Böylece 
mühendis kendi daire başkanından daha iyi bir emek
lilik pozisyonundan emekli olmuş olacaktır, işte biz, 
bu sakat durumun önlenmesi gerektiğine işaret etmek 
istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bize düşen, doğru olan, 
memleket ve millet için faydalı olan ne ise onu yap

maktır. işte, sadece bu nedenle kanun tasarısının 
sakat bulduğumuz bu yanlarına değinmek zorunda 
kaldığımızı arz eder, tasarınım hayırlı sonuçlar ver
mesini diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osmanlıoğ-
lu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın ilhan Aş
kın; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
20.11.1981 Tarih, 2560 Sayılı istanbul Su ve Kanali
zasyon idaresi Genel Müdürlüğü, yani ÎSKI'nin Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Üç Ge
çici Madde Eklenmesine İlişkin 5.8.1983 Tarihli ye 
56 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşül
mesine başlarken, Anavatan Partisi Grubu adına Yü
ce Meclisimize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, 20 Kasım 1981 gün, 2560 sayılı Ka
nunla kurulan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü, müstakil bütçeli tüzelkişiliğe sahip 
bir kamu kuruluşudur. Ülkemizin en büyük şehri, 
tarihî ve tabiî güzellikleriyle hepimizin çok sevdiği is
tanbul için yine hepimize düşen büyük görevler var
dır, 5 milyona yakın nüfusun barındığı, Türkiyemizin 
ekonomik hayatında rol oynayan en büyük ticaret 
merkezimizin, sosyal ve kültürel bakımından büyük 
zenginliklerin bulunduğu tstanbulumuzun su ve ka
nalizasyon gibi çok zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakla 
görevli bulunan bu kuruluşun zaman içerisinde hizmet 
verme açısından büyük boşluklara ve aksaklıklara 
meydan vermemek için, söz konusu boşluk ve aksak
lıklar, kanunda yer alan bazı hükümlerin değiştiril
mesi veya bazı yeni hükümlerin eklenmesiyle gideri
lebilecektir. 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan genel se
çimler sonrasında Anavatan Partisi İktidarının oluş
turduğu Hükümetimizin ve kurulan bakanlıklarımızın 
İSKİ ile olan münasebetleri ve de 25 Mart 1984 ta
rihinde yapılan mahallî idareler seçimlerinin ortaya 
koyduğu sonuç göz önünde bulundurularak bu tasa
rının hazırlanması zarureti ortaya çıkmıştır. 

Nitekim, 20 Kasım 1981 tarihinde kabul edilen 2560 
sayılı Kanunda yine zaruretler ortaya çıktığı için, 5 
Ağustos f983 tarihinde 56 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle bazı değişiklikler ve düzenlemeler de 
yapılmıştır. 

Bu defa da yapılan iş, merkezî-idareyle İSKİ ara
sındaki münasebetlerin herhangi bir aksaklığa neden 
olmaksızın kanun şeklinde düzenlenmesinden ibarettir. 
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Yoksa, yeni bir kanun düzenlenmesi olmayıp, kanun I 
tasarısının başlıktaki isminden de anlaşılacağı gibi, 
«Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Üç Ek ve Üç 
Geçici Madde Eklenmesi» nden ibaret bir taşandır. 

Teşkilatın kurulmasında Dünya 'Bankasından kredi 
alma ihtiyacı olduğu şeklindeki gerekçelerin izahına I 
da şu sırada herhalde lüzum yoktur. Zira, yeni bir 
teşkilat tasarısı hazırlanmamış olup, eski teşkilat ka
nununda ve bu kanun hükmündeki kararnamede ye- I 
ni bazı düzenlemeler yapılmaktadır. «Bu Kararname 
teferruatlı bir yönetmeliktir» diyenlere de aynı sözle- j 
fimizi söyleyebiliriz. I 

Çok açık ve net bir şekilde görülmektedir ki, bu 
tasarıyla su ve kanalizasyon gibi çok lüzumlu ihtiya- I 
cin karşılanmasında doğrudan görevli ISKİ'nin merke- I 
zî idareyle bağı ve ilişkilerinin çok sınırlı düzeyde tu- J 
tulması sonucu, aksaklık ve boşlukların da derhal gi
derilmesi gereği ortadadır. 

ÎSK'İ'nin İstanbul gibi büyük bir şehrimize çok I 
önemli ve lüzumlu bir hizmeti verme açısından, Vali- I 
nin denetim ve gözetimi altında belediye ile koordi- I 
neli olarak çalışması önceleri düşünülmüş ve düzen
leme de o şekilde yapılmıştır. Ancak, demokratik sis
temin bir gereği, belediye meclislerimizin seçimle gel- I 
miş mahallî yöneticilerden oluşu sonucu bu kuruluş I 
bundan böyle Is'tanbul Büyük Şehir Belediye Başkan- I 
lığına bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini 
haiz bir kuruluş olarak görevlerini ifa edecektir. Bu I 
sebeple de İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin genel I 
karar organı olan Belediye Meclisinin, İSKİ Genel 
Kurulu olarak görevli ve yetkili olduğu yeniden dü- I 
zenlenerek açıkça belirtilmiştir. Genel kurulun top- I 
lanma ve çalışmalarında 1580 sayılı Belediye Kanunu I 
hükümlerinin uygulanması esası yine geçerli olacak- I 
tır. İSKİ Kanununa, bu kuruluşun 1 ila 4 üncü dere- I 
ce kadroları eklenmemiş, genel müdür, genel müdür I 
yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri dışındaki per^ I 
sonelin atanmalarına ilişkin hükümler ile terfi esas ve 
usulleride belirlenmemişti. Tasarıyla bu boşlukları da I 
dolduracak hükümler getirilmektedir. I 

özetlemek gerekirse : İSKİ, İstanbul umuzun su I 
ve kanalizasyon gibi hayatî önemde altyapı ihtiyacını I 
karşılamak üzere kurulmuş, kamu tüzelkişiliğini haiz I 
bir kuruluş olarak zaman içinde görevlerini yerine ge
tirirken, herhangi bir aksaklığa tahammülü olmayan 
bir kuruluşumuz olarak göze çarpmaktadır. Gerekli I 
yasal düzenlemeler, zamanında ve yerinde yapıldığı I 
an, kuruluş da hizmetlerini en iyi, en verimli şekilde I 
yapacaktır. Söz konusu tasarı da bu maksatla Yüce 
Meclisimizin huzuruna gelmiştir. | 
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Bu arada, sayın muhalefete mensup Milliyetçi De
mokrasi Partisinin görüşlerine, iyi dilek ve temennile
rine biz de iştirak ediyoruz. 

Anavatan Partisi olarak tasarıyı takdirlerinize ve 
tasviplerinize arz eder, Yüce Meclisimizi saygıyla se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Tasarının tümü üzerinde 'başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Ka'bul edenler.., Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek ve Üç Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin 5.8.1983 Tarihli ve 56 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kana
lizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Kuruluş 
Madde 1. — İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin 

su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu 
amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olan
ları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ku
rulmuştur. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır. 

Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şe
hir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak, şeh
rin yararlandığı stı kaynaklarının korunmasına ilişkin 
hizmetler, büyük şehir belediye sınırları dışında da ol
sa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri 
ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulu anasistem ile ilgili başka be
lediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu 
Genel Müdürlüğe verebilir. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Bü-
vük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve ka
mu tüzelkişiliğine haiz bir kuruluştur, İSKİ personeli 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine ta
bidir.» 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. 

Buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — 

Efendim, müsaade ederseniz yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN — Çok kısa ise buyurun. 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — 

Efendim, burada galiba bir baskı hatası olsa gerek, 1 
inci maddenin son fıkrasının son satırında «müstakil 
bütçeli ve kamu tüzelkişiliğine haiz bir kuruluştur» 
denmiş. Bunun «kamu tüzelkişiliğini haiz» şeklinde 
olması gerekir. 

BAŞKAN — Evet, işaret ettiğiniz hususu bu şe
kilde düzeltiyoruz. 

Sayın Komisyon, bu şekilde düzeltisi 86 ncı mad
de gereğince yapacaktır. 

1 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 3560 sayılı istanbul Su ve Kana

lizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Genel Kurul 

Madde 4. — İstanbul Büyük Şehir Belediye Mec
lisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kana

lizasyon, İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 5inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 
Madde 5. — İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, 

İSKİ Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki 
ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her 
yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. 

Genel Kurulun toplanma ve çalışma esâslarına iliş
kin olarak bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 
1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygula
nır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş

kanım; kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

— İ7 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Efendim, 

«da» ayn olacak, noktalı virgül yerine de virgül ol
ması lazım. 

BAŞKAN — O kısmı bir daha okutuyorum : 
«Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına 

ilişkin olarak bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 
1580 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.» 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir)' — Buradaki 
«da» sözcüğü ayrı olacak, noktalı virgül yerine de vir
gül olması lazım. 

BAŞKAN — Hayır efendim; buradaki «da» söz
cüğü dahi anlamındaki ayrı yazılan «da» sözcüğü de
ğil gibi geldi bana. Burada «hususlarda» anlamında 
olacak. 

Sayın Komisyon siz bu hususta ne diyorsunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Aynen muhafazasını 
uygun görüyoruz. 

BAŞKAN — Aynen muhafazasını uygun görüyor
sunuz. O bakımdan bir değişikliğe gerek olmadığını 
sanıyorum. 

Bu madde üzerinde başka söz İsteyen var mı? Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanali

zasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-. 
tir : 

«Genel Kurulun görevleri 
Madde 6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, 
b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek kara

ra bağlamak, 
c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, 
d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve 

kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçme
mek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanı
nı belirlemek, 

e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, 
bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, 
bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara 
bağlamak, 

f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına 
İlişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, 

g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, 
h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan 

fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa söz
leşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek, 
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ı) Dava değeri 100 000 TL.'sının üstünde olan 
davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştır
mak, 

j) Yurt içi ve yurt dışı 'borçlanmalar hakkında 
yönetim kuruluna yetki vermek, 

k) Yapılan çalışmaların 'bu Kanun ve bu Ka
nunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını ka
rara bağlamak, 

1) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yö
netmelikleri inceleyip karar bağlamak, 

m) İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı veya 
Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini 
önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen? Yok.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kana

lizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
th% 

«Yönetim Kurulu 
Madde 7. — Yönetim Kurulu bir başkanla beş 

üyeden oluşur. 
Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu

nun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması ha
linde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık 
eder. 

Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından 
hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı 
bulunanı Yönetim Kurulunun tabiî üyesidirler. Yö
netim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şe
hir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının 
onayı ile atanır. 

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 
3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üye
liğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine 
atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. 
Yönetim Kuruluna atanacak olanların İSKİ'nin ko
nusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işlet
mecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına 
uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir. 

Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer 
alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe 
başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel büt
çeli idarelerin, kamu iktisadî teşebbüslerinin kadrola
rından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerin
den maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyet

leri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri sak
lıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerin
de fiilî hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan 
izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, baş
kaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldık
ları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az 
olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine öde
nir.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kana

lizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir : 

«Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma esasları 
Madde 8. — Yönetim Kurulu, olağan olarak her 

hafta belirli günlerde toplanır. 
Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. 

Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanı
lamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın 
oyu üstün sayılır. 

Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kulla
nanlar gerekçelerini belirtirler. 

Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan ya
tırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kana

lizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :: 

«Yönetim Kurulunun görevleri 
Madde 9. — Yönetim Kurulunun görevleri şun

lardır : 
a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKİ'nin çalış

masına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Ge
nel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, 
bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verile
cek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerile
rin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, 

c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasın
da aktarma yapmak, 
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d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve program- | 
larını inceleyip Genel Kurula sunmak, 

e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın al
ma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe 
yılında. Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, 
İhale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Ge
nel müdüre yetki vermek, 

f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma iş
lerini karara bağlamak, 

g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde 
yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, 

h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında 
Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip ka
rara bağlamak, I 

ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.' 
dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa söz
leşmeleri için Genel Müdüre izin vermek, 

j) Dava değeri 100 000 TL.'nın altında olan da
vaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, 

k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kul
lanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit I 
ederek Genel Kurulun onayına sunmak, 

1) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine gö
re yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yet
kisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları il
gili kurum ve mercilere iletmek, I 

m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve I 
Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, I 
Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yar
dımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve I 
müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları t 
hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe I 
alınmalarını onaylamak, I 

n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü top- I 
lantıya çağırılması konusunda istanbul Büyük Şehir I 
Belediye Başkanına öneride bulunmak, I 

o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları I 
inceleyip karara bağlamak.» I 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. I 
Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- I 
ler... I 

BAŞKAN — Siz soru sormak istiyorsunuz, bu- I 
yurun efendim, I 

KEMAL ÖZER (istanbul) — Sayın Başkanım, I 
müsaade ederseniz Komisyona bir sualim olacaktı. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim, oylama tamam- I 
lanmıştı. | 
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KEMAL ÖZER (İstanbul) — İkramiye konusun
da işçilere de ikramiye vermeye yönetim kurulu yet
kili midir? Çünkü iş Kanununda «4 ikramiyeden faz
la verilemez» diyor. Yönetim kurulu 5 ikramiye ve
rebilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Efendim, işçi statü
sünde olanlar sözleşme hükümlerine tabidir. Burada 
söz konusu olan iki ikramiyenin yönetim kurulunca 
verilebilme keyfiyetidir; kararı verebilme. 657 sayılı 
Kanuna tabi olanlar için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2560 sayılı istanbul Su ve Kana

lizasyon idaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 10 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir^ 

«Denetçiler 
Madde 10. — ISKt'nin işlemleri, hizmet süreleri 

içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tara
fından denetlenir. 

Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, eko
nomi ve işletme konularından en. az birinde yüksek 
öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı 
konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. 

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet sü
releri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. 

Denetçiler tSKt'nin çalışmalarına ilişkin olarak 
tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı iş
lemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. 
Raporun bir örneği de bilgi için İstanbul Büyük Şe
hir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kuru
lun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir 
yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. 

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim 
Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. 

Denetçilerin ücretleri, Devlet Memurlarına verilen 
birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek Gös
terge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaş
tırılır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Arıkan, buyurunuz. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, Meclisin değerli üyeleri; 8 inci madde 
denetçilerle ilgilidir ve 2 denetçi seçimini öngörmek
tedir. Bu denetçilerin özellikle mühendislik, hukuk, 
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ekonomi ve işletme konularından birinde öğrenim gör
müş olmaları esası da yine bu maddeyle getirilmek
tedir. 

Bu konu Komisyonda tartışılırken, bu denetçiler
den en az birisinin ekonomi veya işletme konularında 
öğrenim görmüş bulunmaları hususunda özellikle iz
harda bulunmuştum. Bununla, kesinlikle bir meslek 
ayrımı yapmak değil, ama uzmanlığa önem vermek 
amacını gütmüştüm. 

Bu amacı güdüşümü bir örnekle kısaca açıklamak 
istiyorum : 1976 yılında çok büyük bir holdingin ge
nel kuruluna gözlemci olarak katılmıştım. Katıldığım 
bu genel kurulda denetçinin mesleği eczacılıktı. Bu 
sırada yeni denetçi teklifi yapılıyordu ve eski denetçi
nin bilançodan anlamadığı, ekonomik analizlere giri-
şemediği vurgulanıyordu ve bir kişi kendisini aday 
gösteriyordu. Bu kez aday gösterilenin mesleği so
rulduğunda öğrendik ki, kendisi de kimya mühendisi 
idi. 

Halbuki, günümüzde denetçilik artık özel uzman
lık isteyen bir alan haline gelmiştir. 1981 ve hatta da
ha önceki yıllarda kurtarılmış şirketlerle karşı karşı
ya kalmamızın bir nedeninin de, ülkemizde işletme 
düzeyinde - yalnız işletme derken sadece özel işletme
leri değil, kamu işletmelerini de kastediyorum - denet
çilik konusuna gereken önemin verilmemesinden kay
naklandığı inancını benimsiyorum. 

Bu açıdan, ISKl'nin denetçilerinden birisinin 
mutlaka ekonomi veya işletme konularında eğitim 
görmüş bulunmasında yarar görüyorum. Bunu bilgi
lerinize sunmak istedim. Bu konuda da bir önerge 
vermiş bulunuyorum. Komisyonda reddedilmişti; Ge
nel Kurulun takdirine kalmıştır . 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, bu 
maddeyle ilgili görüşebilir miyim, Komisyon adına? 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü olarak, buyurun 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, söz konusu yasa tasarısının 8 inci mad
desi denetçilerle ilgilidir. Saym Ankan'ın özellikle 
takıldığı ikinci paragrafta, «Denetçi seçilebilmek için 
mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularında, 
en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaş
mış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yap-
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mış olmak gerekir» kısmında özellikle arzu ettikleri 
husus, bu iki denetçiden birinin,ekonomi veya işlet
me bölümü mezunu olmasıdır. Aslında, bu kanunu 
bir bütün olarak ele alıp ve ISKl'nin görevlerini ince
lediğimiz zaman, görürüz ki kuruluş teknik hizmetleri 
ifa etmektedir. Teknik hizmetler ifa ettiği için ve ay
nı zamanda söz konusu maddenin içinde de 10 yıl 
gibi bir zaman süresi içinde, yani, bu alanlarda hiz
met ifa etmiş olma esası vardır. 10 yıllık bir devlet 
tecrübesine veya 10 yıllık bir hizmet tecrübesine sahip 
bir iktisatçı, bir hukukçu, bir mühendis veya bir eko
nomist, bir işletmeci mevcut olan konuyu rahatlıkla 
inceleyebilme imkânına sahip olabilir. Bunun için, bu 
meslekler arasında bir ayrım yapmanın, söz konusu 
teknik hizmetlerin ifası açısından bu kadar zarurî bir 
unsur olduğu inancı içinde değilim. 

özellikle bunun için söz aldım. Bunu sayın üye
lerin takdirlerine arz ediyoruz. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Başka söz isteyen?.. 
KEMAL ÖZER (İstanbul) — Ben istiyorum Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL ÖZER (istanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; bizdeki denetçinin görevi hem 
idarî, hem malî yönden denetlemektir; yalnız mühen
dislik yönünden değil. Sayın Ankan'ın görüşüne katı
lıyorum; çünkü maddenin alt tarafını okursak; ge
nel kurula rapor sunacaktır, ibrasını isteyecektir. Ma
lî konuda bir uzman yoksa ibrayı nasıl isteyecektir 
denetçiler? Denetim kurulunda muhakkak ekonomi
den anlayan bir arkadaşın olması şart ki, malî yön
den de ibrası istensin; aksi halde isteyemez. Bir mü
hendis malî yönden nasıl muhasebeyi denetleyecek? 
O bakımdan Sayın Ankan'ın görüşüne uyuyorum. 

Komisyon da bu görüşe uyarsa denetim daha sağlam 
olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Bu madde üzerinde.. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — önergede ismi 

olanlardan birisi olarak ben de söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Siz kendi adınıza mı konuşacaksı

nız? 
HAZTM KUTAY (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Siz, önergeyi okuttuktan sonra ko

nuşursunuz, şahıslar adına konuşmalar bitti efendim. 

20 — 



T. B. M. M. B: 69 23 . 5 . 1984 0 : 1 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Ben de onu söy
lemek istedim. 

BAŞKAN — Ama işte şahıslar adına konuşma
nın sayısı var; bitti. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — «Önergede imzası 
olan kişi olarak» dedim efendim. 

BAŞKAN — Tamam, onu sonra konuşabilirsiniz; 
söz vereceğim. 

Bu konu dışında başka söz isteyen?.. Yok. 
Bu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 57 S. Sayılı Kanun Tasarısın

da çerçeve 8 inci maddeye bağlı deneticilerle ilgili 10 
uncu maddenin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki iba
renin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Deneticilerden en az biri ekonomi veya işletme 

konularında öğrenim görmüş olanlardan seçilir.» 
Türkan Turgut Arıkan Rüştü Kâzım Yücelen 

Edirne İçel 
Hazım Kutay Nihat Harmancı 

Ankara Konya 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine Sayın Ko
misyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI ALI TANRIYAR (İstanbul) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.. 
Siz söz istiyorsunuz, buyurun efendim. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; «Madde 10. — Denetçi seçilebilmek için 
mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından 
en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaş
mış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yap
mış olmak gerekir» deniyor. Bizim önergemizde, de
netçi olarak seçilebilenlerin uzmanlaşmış meslekleri 
bellidir. Ancak, denetçi olarak; iki denetçinin yanlız 
mühendis, iki denetçinin yalnız hukukçu, iki denetçi
nin yalnız ekonomist veya işletmeci olmasına mani ol
mak içindir. Çünkü, «denetleme» sözünün bizatihi 
içinde malî konuları denetlemek gelir. Biz, yönetim 
kurulunu seçerken uzmanlaşmış kişi, teknik eleman 

i seçerken uzmanlaşmış kişi alıyoruz, arıyoruz, bulu
yoruz da, denetçi seçmek için her halde kanunun laf
zına uygun olarak uzmanlaşmış kişi seçmek durumun
dayız. O halde biz, denetlemenin bizatihi içinde bulu
nan malî konuları analiz etmek, tetkik etmek; Sayın 
Hanımefendinin dediği gibi, bilanço tekniğinden an
layabilmek için, ekonomi ve işletme bölümünde ihti
sas yapmış olan bir kişinin denetleme kurulunda bu
lunması zaruretine inandığımız için bu önergeyi ver
miş bulunuyoruz. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kutay, teşekkür ederim. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunacağım : öner

geyi kabul edenler... önergeyi kabul etmeyenler.. . 
Efendim, tereddüt hâsıl olmuştur, müsaadenizle 

tekrarlayacağım. 

Önergeyi kabul edenler... önergeyi kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. (Alkışlar) 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyprum : 
MADDE 9. — 2560 sayılı istanbul Su ve Kanali

zasyon idaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 11 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Genel Müdür ve Yardımcıları 
Madde 11. — İSKİ Genel Müdürü İstanbul Bü

yük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri 
Bakanı tarafından atanır. 

Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel 
Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. 

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde 
Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geç
memek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı 
bulunur. 

Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün tek
lifi üzerine istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının 
Onayı ile atanırlar. 

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alam ile il
gili konularda Yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl 
uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. 

Genel Müdürün görevleri şunlardır : 
a) İSKİ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı 

doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, 
b) idare ve Yargı organlarında üçüncü kişilere 

karşı ISKl'yi temsil etmek, 
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c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve 
yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel 
kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sun
mak, 

d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca har
cama yapmak, 

e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetme
liğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların 
uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp 
yönetim kuruluna sunmak, 

f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile Ku
ruluşta yeni düzenlemeler yapmak. 

g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile 
yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, sa
tım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi 
dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak, 

h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını 
uygulamak, 

ı) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan 
memurları atamak ve işçi almak, 

i) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve 
önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sun
mak. 

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini 
yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel 
Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet ko
nularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum 
Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

KEMAL ÖZER (İstanbul) — Sayın Başkan, bir 
sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sorabilirsiniz. 

KEMAL ÖZER (İstanbul) — Efendim, 9 uncu 
maddede yer alan madde 11'in (b) fıkrasında «İdare 
ve Yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ISKl'yi 
temsil etmek» ifadesindeki «üçüncü kişiler» kimlerdir; 
pek anlayamadım. 

BAŞKAN — Komisyona soruyorsunuz değil mi 
efendim? 

KEMAL ÖZER (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Sözcüsü. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — İSKİ ile muhatap olan 
üçüncü kişilerdir; tüzelkişi de olabilir, gerçek kişi de 
olabilir; her türlü tüzelkişiliği haiz kişilerdir. İdare 
ve Yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ISKl'yi 
temsil etmekte görevlidirler. Kanunun vazı öyle. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, görüşünü
zü belirtin efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Genel olarak kanun 
vazında «üçüncü kişiler» diye hitap edilir. Bugüne 
kadar kanunlarda «ikinci kişi» diye bir tabiri ilk defa 
duyuyoruz. Gelenek olarak budur; üçüncü kişidir. 

BAŞKAN — Sayın özer, sorunuz cevaplandırıl
mıştır sanıyorum. 

Komisyona başka soru sormak isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kana

lizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Teşkilat ve personel 
Madde 12. — Genel Müdürlük, hizmetin gerek

tirdiği sayıda Daire Başkanlığı, müdürlük ve bunlara 
bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder ve IS-
Kl'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili mes
lek erbabından oluşturulur. 

Daire Başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Baş
kanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün tek
lifi, yönetim kurulunun kararı ve İstanbul Büyük Şe
hir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik 
elemanlar, avukatlar, müfettişler, Daire Başkan yar
dımcılar! ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine 
Yönetim Kurulu kararı ile, ISKl'nin diğer personeli 
Genel Müdür tarafından atanır. 

Genel Müdürün birinci derecede tezkiye amiri İs
tanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, ikinci derecede 
İçişleri Bakanıdır. 

Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş ve Kontrol Ku
rulu Başkanı, Daire Başkanları ve 1 inci Hukuk Mü
şavirinin 1 inci derece tezkiye amiri Genel Müdür, 
2 nci derece tezkiye amiri Belediye Başkanıdır. 

Diğer görevlilerin tezkiye amirleri yönetmelikle 
düzenlenir.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul, etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kana

lizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-

22 — 
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nunun 20 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddeler 
Madde 20 .— Kanalizasyon şebekesine verilmesi 

sakıncalı maddeler ile içme suyu alınan havzaların 
korunması için gereken tedbir ve düzenlemeler Genel 
Müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bu
lunanların meydana getirdiği zarar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uya
rınca sebep olanlara ödettirilir ve su havzaları için 
zararlı tesis ve yapılar tebligat üzerine ilgilisinee kal
dırılır. Verilen süre içinde kaldırılmayanlar Genel 
Müdürlükçe kaldırılır ve giderleri ilgiliden tahsil edi
lir. Ayrıca, kanalizasyon şebekesi ile içme suyu alı
nan havzalara zarar verenler ve bunları kirletenler 
hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet malına karşı 
suç işleyenlere ilişkin hükümlerince kovuşturma yapı
lır.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edeneler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kana

lizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 22 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Uygulanmayacak Kanunlar 
Madde 22. — İSKl'nin işlemleri 2886 sayılı Dev

let İhale, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunları 
ile bunların ek ve tadillerine tabi değildir . 

Kuruluşun alım, satım ve ihalelerinde uygulanacak 
esas ve usuller bir yönetmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kana

lizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna aşağıdaki ek ve geçici maddeler eklenmiştir. 

«Genel Kurulun Kararlarının Onayı 
EK MADDE 1. — 6 nci maddenin (a) bendinde 

zikredilen beş yıllık yatırım planı, (c) bendinde zik
redilen bütçe ile (e) bendinde zikredilen bilanço İs
tanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı tarafından onay
landıktan sonra yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Madde 13, birden fazla ek maddeyi 
kapsadığı için, bu ek maddeleri teker teker oylarınıza 
sunacağım. 

Ek madde 1 üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 2'yi okutuyorum : 
«Değiştirilmeyen Maddelere Atıf 
EK MADDE 2. — 2560 sayılı Kanunun bu Ka

nunla değiştirilmeyen maddelerindeki «İstanbul Be
lediyesi» ifadeleri yerine «İstanbul Büyük Şehir Be
lediyesi» ifadeleri kullanılır.» 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen . 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 3'ü okutuyorum : 
«İSKİ Yetkilileri Hakkında Soruşturma 
EK MADDE 3. — İSKİ Genel Müdürü ve Yö

netim Kurulu Üyeleri hakkında görevlerinden doğan 
ve görevlerini yaparken işledikleri suçlardan dolayı 
soruşturma ve kovuşturma, Devlet Memurlarının tabi 
oldukları Kanun hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen 
varmı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümlerine 

göre oluşturulacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin 
atanma işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişi itibariy
le bir ay içerisinde yeniden yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 17.6.1982 tarihli ve 

2680 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesini 
değiştiren 3 .12 1983 tarihli ve 2967 sayıl! Kanunla 
verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yet
kisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü teşkilatı için bu kanunlarla verilen sürenin bi
timine kadar geçerlidir.» 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarmıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — İstanbul Su ve Kanalizas

yon İdaresi Genel Müdürlüğünün 1 -4 derece kadro
ları, 13 .12.1983 gün ve 190 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname uyarınca gerekli düzenleme yapılınca
ya kadar geçerli olmak üzere Ek - 1 sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen var mı?.. Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi, kabul ettiğiniz ek maddeler ve 
geçici maddeleriyle birlikte tekrar oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. , 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 10, 11 ve 12 nci maddelerde be

lirtilen yönetmelikler kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç altı ay içerisinde düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde-yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN 
Yok. 

Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde 15 kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylamadan evvel oyunun ren
gini belirtmek için söz isteyen var mı? Yok. 

Tadarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizde görüşülecek 
başka konu kalmamıştır. Sözlü soruları ve 22.5.1984 
tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve basılıp dağı
tılmış bulunan 52 ve 56 sıra sayılı kanun tasarılarını 
sırasıyla görüşmek için 24 Mayıs 1984 Perşembe gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 17.00 

»••44 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —- Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 1076 

depreminde hasar gören Diyarbakır İline bağlı bazı 
ilçelerin konut ve altyapı sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 1. Safa Giray'ın ya
zılı cevabı. (7/72) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
.Aşağıda belirlediğim sorumun Bayındırlık ve İs

kân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 12.4.1984 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

1. Kişisel tespitlerime göre 1976 depreminden 
bu yana Diyarbakır'ın Hani İlçesinde yapılması ge

reken 300 deprem konutunun (barakanın) yapılma
dığı, yapılanların ise altyapı hizmetlerinin ikmal edil
mediği; 

Lice İlçesindeki barakaların da yetersiz ve altya
pılardan mahrum olduğu; 

Kulp, Narlıca Köyünün barakalarının bir kısmı
nın bittiği ancak yapılması gereken 125 adet bara
kanın ise bir kısmımn temeli atılıp bırakıldığı, bir 
kısmının ise henüz hiç başlatılmadığı, altyapı ve özel
likle içme suyunun yetersiz olduğu görülmüştür. 

İhale edilen bu tesisler bugüne kadar neden ya
pılmamıştır? 

Bu yörelerde yaşayan halkımızın 1977 yılından 
beri çöktlkleri sıkıntıların giderilmesi için Hükümet 
ne gibi tedbirler almıştır? 

24 — 
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2. Diyarbakır - Lice, Kulp ve Muş karayolu
nun son durumu nedir? 

Bu yol ne zaman hizmete açılacaktır? 
Aynı güzergâh üzerinde ve programa alınan Kulp, 

Badikân ve Silvan yolunun durumu nedir? 
Bu yol ne zaman hizmete girecektir? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 21 . 5 . 1984 
Genel Sekreterliği 

Sayı: Gen. Sek./A-l3/01/2360 

Konu : Diyarbakır' Milletvekili Sayın Kadir Na-
rin'in yazilı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 9.4.1984 gün ve 
03275 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 25.4.1984 gün ve K.K.T.D. 18/ 
Î06-124/Ö3596 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı gergince, ilgi (b) yazı İlişiğinde Ba
kanlığıma intikal eden; Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Kadir Narin tarafından verilen yazılı soru önergesi 
hakkında gerekli inceleme ve işlemler yapılmış olup, 
yöneltilen suallerin cevapları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Kadir Narin'jn Ya

zılı Soru önergesinin Cevapları, 
1-1) Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 
Hani Merkez : 
6.9.1975 tarihinde meydana gelen depremde Hani 

ilçe merkezinde 763 aile hak sahibi kabul edilmiştir. 
Hak sahibi ailelerin daimî iskanlarını sağlamak amacı 
ile çeşitli tipte 680 prefabrike konut ihale edilmiş an
cak konutların hak sahiplerine dağıtımı yapılmadan 
işgal edilmiştir. 

Mahallinde yapılan tespitlerde bu konutların 277 
sinde hak sahibi ailelerin oturduğu, 80 konutun boş 
olduğu, 38 konut da hak sahibi olmayan işgalci aile
lerin oturduğu, ayrıca 279 sübasman bulunduğu tes
pit edilmiştir. ^ 

Bu konutların fosseptikleri yapılmış, içmesuyu şe
bekesi kısmen tamamlanmış ve mahalle çeşmeleri ya
pılmıştır. (Ev bağlantıları yapılmamıştır.) Elektrik 
getirilmiştir. 

Daha sonra kanalizasyon ihale edilmişse de bü
yük hir kısmı tamamlandıktan sonra tasfiye edilmiş
tir. Geçmiş dönemlerde konutların bir kısmı sökül

müş veya boş bırakıldığından kanalizasyonun tamam
lanması yoluna gM'ilmemiştir. 

Lice Merkez : 
Lice ilçe merkezinin 13 mahallesi ve merkeze is

kân edilen bir köyünde (Yeşilburç köyü) toplam 
1 859 aile hak sahibi kabul edilmiştir. Bunlardan 
686'si,jborçlanma işlemini tamamlamıştır. 

Hak sahibi ailelerin daimî iskânlarını sağlamak 
amacı ile 1623 konut yapılmış, muhtarların ve hak 
sahibi ailelerin istekleri üzerine eski mahalle tertiple
rine göre mahalle taksimatı yapılmış ve bu husus Li
ce Noterliğince protokole bağlanmış ve mulhtarlarca 
afetzedeler konutlara yerleştirilmiştik-. 

1981 - 1982 yıllarında mahallimde yapılan tespit
lerde bu konutların 1 127'sinde hak sahibi ailelerin 
oturduğu, 425 konut da halk sahibi olmayan İşgalci 
ailelerin oturduğu ve 71 konutunda boş ve ahır, sa
manlık olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Lice ilçesinin tamamı yeniden inşa edildiğinden 
kanalizasyonun büyük bir kısmı tamamlandıktan son
ra tasfiye edilmiştir. Elektrik, içmesuyu ve ara yol-
larıda, Bakanlığımızca tamamlanmıştır. 

Kulp - Narlıca Köyü : 
Bu köyde 183 aile hak sahibi kabul edilmiştir. 

1975 ve müteakip yıllarda 99 konut bitirilmiştir. 
Bunların 80'irıi hak sahiplerince, 17'si işgalciler tara
fından iskân edilmiş, 2'si ise bünmeyen kişilerce 
sökülmüş ve tahrip edilmiştir. 

Konutların fosseptiği kısmen yapılmıştır. 
Lice deprem bölgesinde yapılan ve yapılmakta 

olan konutlar 1980 öncesinde hak sahiplerine tahsis 
edilmiş veya 3 üncü şahıslarca işgal ve tahrip edil
miştir. 

1980 sonrası yapılan tespit ve çalışmalar; zama
nın Bakanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonu
cunda bu deprem bölgesindeki problemlerin halli 
aşağıda gösterildiği gibi kararlaştırılmıştır. (Ek : 1 -
31.12.1982 gün ve 15715 sayıh onay). 

1. Hak sahibi olup, borçlananlara oturdukları 
konutların tapularının verilmesi, 

2. Hak sahibi olup, borçlanmadığı halde konut 
işgal edenlere verilecek süre de borçlanmaları halin
de konutLarının verilmesi, 

3. Hak sahibi olmayan işgalcilerin mevsim şart
larına göre konutları tahliye etmeleri, 

4. Boş ve boşalacak konutların; 
a)" Borçlandığı halde konut alamayan hak sahip

lerine, 
b) Bilahara borçlanacak hak sahiplerine, 
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c) Yine de artan konut olursa Kanunun ilgili 
hükümlerine göre değerlendirilmesi, 

5i Tahrip edilmiş konutların mevcut hali ile ve 
önceki borçlanma bedeli kalbul edildiği taktirde; 

a) Borçlanan fakat konut alamayan hak sahiple
rine, 

b) Hak sahibi olup, sonradan borçlanacaklara, 
c) Kanunun ilgili hükümlerine göre isteklilere 

verilmesi, 
Bu esaslara göre gerekli çalışmalara öncelikle ilçe 

merkezlerinde başlanılmıştır. Bir kısım tapular veril
miş, diğerlerinin ise çalışmaları devam etmektedir. 
Bilahare köylerdeki çalışmalar başlayacaktır. 

1-2) iller Bankası Genel Müdürlüğümüzce; 
Kulp ilçesi Narlıca Köyünde yaptırılmakta olan 

barakaların alt yapı ve özellikle içme suyunun yeter
sizliği konusu YSE Genel Müdürlüğü faaliyetleri 
kapsamına girdiğinden, iller Bankası Genel Müdür
lüğümüzce konu anılan Genel Müdürlüğe iletilmiş
tir. 

3-2) Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 

Diyarbakır - Lice - Kulp - Muş Yolu : 
Bu güzergah üzerindeki çalışmalar iki proje ha

linde sürdürülmektedir. 
'a) 84 km. uzunluğundaki Ayr. - Lice - Kulp -

Diyarbakır Hd. kesiminin 1984. Yatırım Programın
da 36 milyon TL., 1984 Yol Bakım Hizmetleri Prog
ramında da 12 180 000 TL. ödeneği bulunmaktadır. 

Önceki yıllarda yolun km. 0-44 arasının tamamı 
yapılarak asfaltlanmış, km. 50 - 53 arasının sanat ya
pıları, km. 58 - 61 arasının ise toprak işleri ikmal 
edilmiştir. 

1984 yılı ödenekleri ile yolda km. 61 - 66 arası
nın topralk, km. 53 - 66 arasının sanat yapıları çalış
maları sürdürülecektir. 

Programda yolun 1989 yılı sonunda bitirilmesi 
öngörülmektedir. 

•b) 36 km. uzunluğundaki Diyarbakır il Hudu
du - Kızılağaç - Muş Ayr. kesiminin önceki yıllarda 
km. 14-36 arasının sanat yapıları ve km. 25-36 
arasının topralk İşleri tamamlanarak ;alt temel malze
mesi çekilmiştir. 

Anılan yol, 1984 Yılı Yatırım Programında 70 
milyon TL. ödenekle yer almakta olup, mevcut öde
neği ile 'km. 14-25 arasının toprak işlerin'in tamam
lanması ile alt temel malzemesinin çekilmesi hizmet
leri planlanmıştır. 

Programda bu kesimin 1986 yılı sonunda bitiril
mesi öngörülmektedir. 

— 26 
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Badikân ismine Genel Müdürlüğümüz kayıtların
da rastlanmamış olup, yol ağımız içinde Kulp ile Sil
van arasını doğrudan birleştiren yol bulunmamakta 
ve anılan güzergahın YSE ağında olduğu tahmin 
edilmektedir. 

31 . 12 . -982 

Bakanlık Makamına 

6.9.1975 depremi nedeniyle Diyarbakır'ın Lice, 
Hani, Kulp, Hazro, Dicle ilçe ve köylerinde inşa edi
len konutların bir Ikısmı hak sahiplerine teslim edil
miş, bir ıkısmı borçlanan veya borrçlanmayan haik 
sahiplerince işgal edilmiş, bir kısmı üçüncü şahıs
larca işgal edilmiş, bir kısmı da vatandaşlar tarafın
dan muhlıelif derecelerde (kısmen veya tamamen) 
sökülmüştür, 

Bu konulan son kez 13 - 22.12.1982 tarihleri arasın
da yerinde inceleyen Genel Müdürlüğümüz ve il yet
kililerinin tespitlerine göre durum makama arz edil
miş ve aşağıda belirlenen şekilde çözüme gidilmesi 
uygun görülmüştür. 

A) Oturulan konutlar : (Hak sahipleri tarafından 
kullanılan) 

1. Borçlanmasını yapmış olan halk sahiplerinin 
oturduğu konutun, kurada çıtkmış gibi işlem görerek, 
tapu verilmesinin sağlanması, 

2. Hak sahihi olduğu halde gerekli (borçlanması
nı yapmayan, ancak konutta oturanlar 2 ay içinde 
borçlandıkları takdirde bu konutların tapularinın ken
dilerine verilmesi, borçlanmadıkları takdirde mevsim 
şartları el verdiğinde konutları tahliye etmelerinin 
sağlanması, etmedikleri takdirde men-i müdahale ve 
ecri misil davası açılacağının duyurulması ve ge
rektiğinde açılması. 

B) işgal edilen konutlar : 
Hak sahibi olmadığı halde konut işgal edenlerin, 

mevsim şartları el verdiğinde konutları boşaltmaları, 
halklarında ecri misil davası açılması, boşaltmadığı 
takdirde men-i müdahale davası açılacağının kendile
rine tebliğ ve gerektiğinde açılması.. 

C) Boş konutlar : 
Halen boş olan konutlar ile işgalcilerden boşala

cak konutların :( 
1. Evvelce borçlanmasını yaptığı halde konut 

alamayan hak sahiplerine kura ile verilmesi, 
2. Bu konutlar 1 inci maddede belirtilenlerin ih

tiyacından fazla olursa hak sahiplerinden borçlan
mayı kabul edenlere borçlandıktan sonra kura ile ve
rilmesi, 
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3. Halk sahiplerinin ihtiyacından artacak konut
ların da, köy tüzelkişiliğine ve belediyelere 7269 -1051 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi (e) fıkrasına göre ma
liyet 'bedeli üzerinden borçlandırılarak devredilmesi. 

D) Tahrip edilmiş ve natamam inşaatlar : 
Bu gibi inşaatın da, mevcut haliyle ve önceki 

(borçlanma bedeli üzerinden ka'bul ettiğini, başkaca 
Ibir istekte bulunmayacağını, fen ve sanat kurallarına 
göre inşaata devam edeceğini ve onaracağını taahhüt 
etmek kaydıyla; 

1. Borçlanmasını yapanlardan konut alamayan 
hak sahiplerine, 

2. Artması halinde hak sahibi olup, sonradan 
(borçlanacaklara, kura ile verilmesi, 

3.' 1 inci ve 2 nci maddelerde belirtilenlerden ar
tan olur ise, yukarda belirtilen şartlarla köy tüzelki
şiliğine veya belediyesine verilmesi. 

E) Diğer hususlar : 
1. Her ihaleli lişin geçici ve kesin kabulünün ya

pılıp yapılmadığının fesih veya tasfiye edilip edilme
diğinin, konutların müteahhitten teslim alınıp alınma
dığının tespit edilmesi, 

2. Teslim alınmamış konutlar için müteahhit 
hakkında takibata geçilmesi ve teslim alınmasının sağ
lanması, 

3. Müteahhitten teslim alman konutların afet
zedelere teslim edilip edilmediğinin her yer için be
lirlenmesi, 

4. Konutların müteahhitten teslim alındığı tarihe 
göre korunup korunmadığı, hak sahiplerine teslim 
edilip edilmediğinin tespit edilmesi, 

5. Kendilerine konut teslim edilen hak sahiple
rinden bunları sökenlerin 'borçlandırılmaları, borçlan
mazlarsa arsanın geri alınıması ve tahrip veya yok et
tikleri malzeme bedelinin ödettirilmesi için dava açıl
ması, 

6. Üçüncü şahısların veya hak sahibi olup da 
kendilerine konut teslim edilmeyenlerden konutları 
tahrip ve malzemeyi yok edenlerin tespit edilerek 
haklarında dava açılması, 

li Konutların sökülüp tahrip edildiği yerlerde 
olayın ve konutun 'bugünkü durumunun tutanağa 
bağlanması, 

8. Afet işleri Genel Müdürlüğüne ait olduğu ve 
çeşitli konutlardan söküldüğü açıkça beli olan pa
no, doğrama, çattı makası gibi vatandaşlar tarafından 
kullanılan ve stok edilen malzemelerin Coplanması 
ve her ihale mahallinden toplananların tutanağa bağ
lanması ve Diyarbakır'daki ambarlarımızda (kayda 
geçirilerek) stok edilmesi, 

9. İnşaat mahallerinde terk edilmiş veya sökül
müş olarak duran malzemelerin her yer içio ayrı tu
tanağa bağlanarak toplanması ve ambarlarda stok 
edilmesi, 

10. Kendilerine şimdi konut verilecek olan hak 
sahiplerinin iflson seçmen kütüğü ve diğer resmî ve
sikalardan da faydalanarak) halen o yerde ikamet 
edip etmediğinin, konuta ihtiyacı olup olmadığının 
araştırılıp tespit edilmesi. Ayrıca o yerde kendisine, 
eşine, velayeti altındaki çocuklarına ait sağlam, müs
takil konutu olup olmadığının, yeni konutu aldığında, 
depremden hasar gören eski konutunu tamamen yıka
cağının taahhüt edilmesinden sonra kuraya katılıp 
konut verilmesi, 

11. Konut verilirken herlbiri için ayrı ayrı teslim 
tutanağı düzenlenmesi, 

12. T. Emlak Kredi Bankasına talimat verilerek, 
bundan böyle valilikçe bildirilmeden, evvelce borç
lanmamış olan hak sahiplerinin Iborçlandurma işlemi
nin yapılmaması, sadece yeniden bildirilenlerin borç
landırılmasının sağlanması, 

13. Boş parsellerin bu uygulamalardan sonra 
meydana çıkacak duruma göre bilahara değerlendi
rilmesi, 

14. Hak sahibi olup borçlanmış, henüz borçlan
mamış olan ve kendilerine konut verilemeyeınler için 
ne gibi işlem yapılacağına bilahara karar verilmesi, 

15. Her ihale dosyasının incelenerek eksikleri 
tespit edilip takip edilmesi ve özet bilgi çıkarılması, 

16. Tüm bu işlemlerin II ıtmar Müdürlüğünce 
yapılması, kadro ve imkânlarının yetmemesi halinde 
valilikçe ilin diğer imkânlarından da faydalanılma
sı ve valinin isteği doğrultusunda Genel Müdürlüğü
müz imkânlarıyla da desteklenerek kesin çözüme ka
vuşturulması* 

17. Geçmiş dönemin yaralarının sarıldığı bu dö
nemde konuya gerekli önemin verilmesi ve gayret 
gösterilmesi sureti ile kısa bir sürede sonuçlandırıl
masını. 

Yukarıda belirtilenlerin, gerekli gayret sarf edile
rek en kısa sürede sonuçlandırılması hususunu olur
larınıza arz ve teklif ederim. 

Kâzım Ünal 
Afet işleri Genel Müdürü 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli İline bağlı bazı kasabaların ortaöğretim soru
nuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı. (7/77) 



T. B. M. M. Bî 69 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Sayın Bakanınca yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı saygıyla dilerim. 20.4.1984. 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli Milletvekili 

Denizli İli Çal İlçesi Boğaziçi Kasabası, Denizli 
Merkez Uzunpınar, Gözler Kasabası, Denizli İli Çar
dak İlçesi Bozkurt Kasabası, Denizli İli Acıpayam 
İlçesi Dodurgalar Kasabası. Yukarıda isimlerini yaz
dığım kasabalar nüfus itibariyle büyük ve çevre köy
lerin çokluğu itibariyle de merkezi kasabalardır. Bo
ğaziçi Kasabasında ortaokul açılmış olup eğitim ve 
öğretimi devam etmektedir. Uzunpınar, Gözler ka
sabalarında da ortaokul eğitim ve öğretimi devam 
etmektedir. Bu kasabalarımızda Dodurga Kasabası 
da dahil ortaokul binaları yoktur. Kasabalar kendi 
imkânlarıyla yer bulmak suretiyle eğitim ve öğreti
min devamına katkıda bulunmaktadır, öğrenciler 
eğitim ve öğretim olanaklarından yoksun binalarda 
zor şartlar altında çalışmaktadırlar. Keza Denizli'nin 
Denizli Ankara yolu üzerinde büyük kasabalarından 
birisi de Bozkurt Kasabasıdır. Çevresi köylerle çev
rilidir. Belediye binayı tahsise hazırdır. Endüstri Mes
lek Lisesinin açılması için Kasaba talepte bulunmuş 
olup, raporlar Bakanlığınıza intikal etmiştir. "Burada 
açılacak Endüstri Meslek Lisesinin bu Kasabaya, 
çevresine ve Denizli'ye büyük faydaları olacaktır. 
Yukarıdaki nedenlerle : 

1. 'Denizli İli Boğaziçi Kasabası, Uzunpınar, 
Gözler, Dodurgalar kasabalarında 1984 yılında orta
okulların yapımları için çalışmaların olup olmadığı 
ve buralarda yapılacak ortaokulların hangi yıllarda 
biteceğinin yanıtlanması? 

'2. »Binası hazır olduğundan, halk her türlü kat
kıya razı bulunduğundan, Bakanlığınıza raporlar in
tikal etmiş olduğundan 1984-1985 öğretim yılında 
Bozkurt Kasabasında Endüstri Meslek Lisesinin eği
tim ve öğretime başlaması mümkün müdür? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 21 Mayıs 1984 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : Ar. Ge. İst. 423 (20)84/32913 
Konu : Lise Açılması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığının 30.4.1984 gün ve Genel Sekreterlik 7/77 
- 1108 - 3500 sayılı yazısı ve eki. 
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b) Başbakanlığın 2.5.1984 gün ve Kanunlar ve 
Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 106-141/3781 sa
yılı yazısı ve eki. 

c) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Er
kek Teknik öğretim Genel Müdürlüğünün 8.5.1984 
gün ve 716 390/7182 sayılı yazısı. 

1. İlgi (a) ve İlgi (b) yazılar ekinde, Denizli 
Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in Denizli Hine bağ
lı bazı kasabaların Ortaokul ve Endüstri Meslek Li
selerinin yapım ve açılmalarına ilişkin yazılı soru 
önergesi ile ilgili olarak gerekli inceleme yapılmıştır. 

2. 1985-1989 yıllarını kapsayan (5) yıllık yatı
rım programında İlköğretim Okullarının (llökul, Or
taokul, İlköğretim Okulu) yapılacağı yerlerin tespiti 
ve bunların yıllık yapım programlarına bağlanması 
Valiliklerce yapılmakta olup, 'Denizli Valiliğinin (5) 
yıllık yapım programının 1987 yılı diliminde Çal-Bo-
ğaziçi Kasabasına Ortaokul yapımı yer almıştır. 

3. Denizli-Çardak Bozkurt Kasabasının, nüfu
sunun yeterli sayıya ulaşamadığı, yerleşim merkezin
de okul mezunlarına hitap edecek düzeyde sanayinin 
bulunmaması, okulun öğrenci temininde süreklilik 
kazandıracak düzeyde ortaokul öğrencisi bulunma
ması, çevresinde halen hizmete açık olan Endüstri 
Meslek Liselerinin tam kapasite ile çalışmaması gibi 
nedenlerde söz konusu Bucakta şimdilik Endüstri 
Meslek Lisesi açılması mümkün görülmemiştir. 

4. Ancak, ileriki yıllarda Denizli ilindeki söz 
konusu Kasabaların şartları okul yapımını ve okul 
açılmasını gerektiren düzeye geldiğinde konu yeni
den ele alınacaktır. 

Arz ederim. 
M. Veh'bi Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İçtüzük çalışmalarına ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karadu-
man'ın yazılı cevabı (7/92) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Başkanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Etkin bir Parlamento muhalefetine imkân ver-
meyen bugünkü İçtüzüğün değiştirilmesi ile ilgili 
olarak ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bu çalış-

j malar ne zaman sonuçlandırılacaktır? 

28 -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kanunlar ve Karar 
Dairesi Başkanlığı 23 Mayıs 1984 

Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 

Sayı : 7/921232/04105 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
v Erzurum Milletvekili 

Başkanlığımıza yönelttiğiniz 17.5.1984 tarihli ya
zılı soru önergenize konu edilen Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğü hazırlık çalışmalarını şöyle özet
leyebilirim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nın teşekkülünden hemen sonra Başkanlığımızın ele 
aldığı ilk işlerden biri yeni İçtüzüğün hazırlanması 
olmuştur. 

Yeni içtüzüğün hazırlanma usulü ile yararlanıla
cak kaynaklar konusu Danışma Kurulunda da sık 
sık görüşülmüş ve toplanacak yerli ve yabancı do
kümanın siyasi parti grubu temsilcilerinden müteşek
kil özel bir komisyonda değerlendirilmek suretiyle 
müşterek bir metnin oluşturulması konusunda görüş 
birliğine varılmıştır. 

23 . 5 . 1984 0 : 1 

Bunun üzerine Başkanlığımızca, yabancı ülke 
parlamentoları içtüzükleri tercüme ettirilmiş ve çe
şitli zamanlarda milletvekilleri tarafından hazırlanıp 
Başkanlığa verilen içtüzük teklifleri ile birlikte Grup-
lararası özel Komisyona verilmiştir. 

Başkanlığımız ayrıca, meri Millet Meclisi İçtüzü
ğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizam
namesi, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü ve Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün maddelerini karşılaştırmak ve bugüne kadar ki 
tatbikat, usul görüşmeleri ve teessüs eden teamülleri 
dikkate almak suretiyle hazırlattırdığı bir içtüzük tas
lağını da bu özel Komisyona vermiştir. 

Partilerarası özel Komisyon ilk toplantısını 
10.5.1984 günü yapmış olup, çalışma usul ve prog
ramını tespit ederek faaliyetini başlatmış bulunmak
tadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

>m< ...<... 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

69 UNCU BİRLEŞİM 

23.5.1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞ/KANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
• ' . ' . ' 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SECİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAT
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Kars 'Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasın

dan vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
fındık ihraç fonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/63) 

4. —- istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İran gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/65) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 
şirketin Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/67) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi ^6/68) 

7. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün 
üreticisine ve yabancı sigara ithaline ilişkin ?>faliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

8. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısızın, İğdır 
Entegre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapı
mına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi <6/70) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 

10. — Gümüşhane Milletvekili ibrahim Turan'ın, 
bazı bankalarca karşılıksız verildiği iddia edilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/72) 

11. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, ce
za mahkemelerinin iş hacmini azaltacak kanunî ça
lışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Baka
nından 'sözlü soru önergesi (6/76) 

12. — Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer' 
in, bazı öğrenci yurtlarında yapıldığı iddia edilen ye
mek boykotuna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mersin İlinde çevre kirliğine neden olan tesislere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

14. —» Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ba
zı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudilerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/80) 

15. — Manisa Milletvekili ismet Turhangil'in, 
Devlet dairelerine personel alımlarında uygulanan 
güvenlik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

16. — Manisa Milletvekili ismet Turhangil'in, 
Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi <!6/82) 

17. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, TC Ziraat 
Bankasına devredilen bazı bankaların personeline iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi <J6/83) 

18. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Lib
ya'da çalışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

19. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, cezaevle
rindeki tutuklu ve hükümlülerin şikâyetlerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

(Devamı Arkada) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşı-

oğlu ve 7 Arkadaşının, Basın ve Yayım Yoluyla İş
lenmiş Suçların Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/72) (S. Sayısı : 55) (Da
ğıtma tarihi : 21.5.1984) 

.. 2 — 

2. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuru
luş ye Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/25) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 21.5.1984) 

\m ı ı 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 55 

Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu ve 7 Arkadaşının, 
Basın ve Yayım Yoluyla İşlenmiş Suçların Affı Hakkında Kanun 

Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2 /72) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 'MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Basın ve Yayım Yoluyla işlenmiş Suçların Affı Hakkında Kanun Teklifi, gerekçeli olarak ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu Turgut Sera Tirali Hüseyin Mükerrem Hiç 
Afyon 'Milletvekili Giresun Milletvekili Yozgat Milletvekili 

M. Sedat Turan Reşit Ülker Nuri Üzel 
Kayseri Milletvekili İstanbul Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Fevzi Fırat Günseli Özkaya 
Zonguldak Milletvekili İstanbul Milletvekili 

GEREKÇE 

Hür demokratik nizamın vazgeçilmez unsurlarından birisi de basındır. 
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sa

hiptir. Şüphesiz ki bu hakkın da bir sınırı olmalıdır. 
Demokratik ülkelerde; basın hürriyetinin asıl; sı nırlanmasının ise bir istisna olması, basın hürriyetine 

atfolunan önemin bir sonucudur. 

Fikir ve düşüncelerin eyleme dönüşmediği veya toplumu eyleme teşvik ve tahrik etmediği sürece masum 
görünmesi gerekir. 

Gelişmekte olan ülkemiz yönünden, basının önemi daha da fazladır. Hak yararına olan fikirlerin yayın
lanması gelişi güzel engellenmemelidir. 

Ceza kanunlarımızdaki bir çok madde; yargı organlarımızın dahi rahatça karar verebilecekleri nitelik
te ve açıklıkta değildir. Bilgisine başvurulan ilim adamlarımızın dahi bir yazıda suç unsuru bulunup bulun
madığı konusunda ittifak edemedikleri sık sık görülen bir gerçektir. Bu da göstermektedir ki, ceza kanun
larımızda, rejime karşı tahrikin veya hakaretin nerede başlayıp nerede bittiği konusunda bir açıkhk yoktur. 

'Kısacası; basınımız ceza tehdidi altında görev ifa etmektedir. Bu durum, batı dünyasında, Türkiyedeki 
rejim üzerinde üzüntü verici yorumlara yol açmaktadır. 

Demokratik sürece yeniden girdiğimiz bu dönemde, basın suçları için çıkarılacak bir affın gerekli ol
duğu hususu, tartışma kabul etmez bir hakikattir. 



_ 2 — 

AFYON MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Basın ve Yayın: Yo!uyla İşlenmiş Suçların Affı Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - - 1.3.1984 tarihinden önce; basın ve yayım yoluyla işlenen, takibi şikâyete bağlı suçlar ile 
Anayasanın af dışında tuttuğu suçlar dışında kalan, eylemsiz düşün suçlarından mahkûm olanların cezala
rı, bütün hüküm ve neticeleri ile birlikte affedilmiştir. 

Bu suçlar hakkında takibat yapılmaz ve devam etmekte olan takibatlar durdurulur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/72 17.5.1984 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu ve 7 Arkadaşının; Basın ve Yayım Yoluyla İşlenmiş Suç
ların Affı Hakkında Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahibinin de katıldığı toplantıda 
Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Söz konusu Kanun Teklifinde : 
1.3.1984 tarihinden önce işlenmiş ve Anayasanın 14 üncü maddesinde belirtilen nitelikte bulunmayan 

eylemsiz fikir suçlarından dolayı; 
a) Takibat yapılmaması, 
b\ Başlamış olan takibatların durdurulması, 
c) Verilen cezaların tamamının affı, 
öngörülmektedir. 
Türk hukukunda, af, kaynağını Anayasamız ve Türk Ceza Kanunundan alan bir müessesedir. Affın 

-toplum yapısında açılan yaraların sarılması, kırgınlık ve dargınlıkların giderilmesi, millî birlik ve bütünlü
ğümüzün yeniden güçlendirilmesindeki olumlu etfcisf tartışmasız kabul edilmesi gereken bir gerçektir. 

Ancak, bu müessesenin ne zaman harekete geçirilmesi gerekeceği konusunu tespit çok büyük önem taşı
maktadır. Ülkemizde son yıllarda geçirilen acı tecrübeler ve memleketimizin gelişen şartları göz önünde tu
tularak, en iyi ve doğru olan kararı vermek için af konusunun, yeterli ıbir .zaman diliminde, çok yönlü ve 
dikkatle ele alınması gerekmektedir. Ülkemizde huzur ve sukün ortamı geliştikçe af konusunun çözümünün 
kolaylaşacağı ta'biî bulunmaktadır. 

Afnarşjik ortamdan yeni çıktığımız, anarşik olay faillerinin tamamının henüz yakalanmadığı, yaklanmah-
rına çalışılanların kendilerine ortak arayarak yeniden aynı ortamı yaratmak gayesi içinde bulundukları bir 
dönemde, af müessesesine işlerlik kazandırılmasının bugün için erken ve sakıncalı olacağı, aftan beklenen 
yararın sağlanamayacağı aşikârdır. 

Teklifte, sadece basın yoluyla işlenmiş suçların affı öngörülmektedir. Affın en önemli ve yararlı etkisi, 
toplumdaki dargınlık ve 'kırgınlıkların giderilmesi, millî birlik ve bütünlüğün sağlanmasında kendini göster
mektedir. 

Hal böyleyken, basın yoluyla işlenmiş olan bir takım suçların affı yoluna (gidilmesi, buna karşılık Ana
yasamızdaki sınırlar çerçevesinde affedilmeleri mümkün olan diğer suç ve suç faillerinin af dışında tutulması, 
toplumda huzursuzlukların doğmasına sebep olacaktır. 

Anayasamızın 14 üncü maddesinde yer alan suçlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozan; Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşüren; temel hak ve hürriyetleri yok eden; 
Devletin bir kişi veya zümre tarafından yöneltilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 
egemenliğini sağlayan; dil, ırk, din, mezhep, ayırımı yaratan; -herhangi bir yoldan (bu kavram ve görüşlere 
dayanan bir Devlet düzeni kurmaya yönelmiş fiillere ilişkin bulunmaktadır. 

Basın yoluyla İşlenebilme niteliğine sahip olup, Türk Ceza Kanunu, Askerî Ceza Kanunu ve Hiyaneti 
Vataniye 'Kanunlarında yer alan ve yukarıda sayılmak suretiyle belirlenen suçlar incelendiğinde, bunların 
büyük çoğunluğunun Anayasanın 14 üncü maddesinde gösterilen suç türleri kapsamına girdiği müşahade 
edilmektedir. 

Hal böyle olunca, Teklifin ancak Türk Ceza Kanununun Ü65, 166, 195, 197, 198, 358,480 ve 482 nci; 
Askerî Ceza Kanununun 58, 85, 94 ve 96 ncı maddelerindeki mahdut sayıda suçları kapsayabileceği anlaşıl
maktadır, Kaldı ki, bunların pek çoğu da şikâyete tabi suçlardır.; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



Diğer taraftan, Teklifte, af edilecek ve af edilmeyecek basın suçları işaret edilmek suretiyle gösterilme
miş, «....Anayasanın af dışında tuttuğu suçlar dışında kalan eylemsiz süşen suçları..» ifadesi gibi, çok ge
nel bir ifadenin kullanılmasıyla yetinikniştir. 

ıBu durum, herşeyden önce, uygulamada tereddütlerin doğmasına, birlik ve beraberliğin bozulmasına, 
hatta Anayasa tarafından af dışı tutulan suç faillerinin aftan yararlandırılarak, salıverilmelerine sebep olabi
lecektir. 

Bilindiği üzere, bu tür sakıncalı sonuçların yaratılmaması için, daha önceki tarihlerde çıkarılmış bulunan 
af kanunlarında, aftan hariç tutulan suçlar ilgili kanunların madde numaraları da belirtilmek suretiyle tespit 
edilmiştir. 

Teklifte geçen, «Eylemsiz fikir (düşün) suçu» ifadesi üzerinde de önemle durulması gerekmektedir. 
Zira., mevzuatımızda ve doktrinde, «Eylemsiz fikir suçu»nun tanımı bulunmamaktadır, 
Esasen, basın yoluyla işlendiği iddia edilen bir suç için eylem tahakkuk etmiştir. (Bunun eylemsiz bir fi

kir suçu olduğu söylenemez. Sadece fikir, (başlı başına suç oluşturmasa teile basın yoluyla kamuya yansıtıl
ması tamamen eyleme dönüşmesi anlamındadır. Bu itibarla eylemsiz fikir suçu şeklinde gösterilmek istenen 
türde bir suç mevcut değildir. 

Kanun teklifi yukarıda arz olunan nedenlerle Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Antalya 

Ali Dizdctroğlu 

Başkanvekili 
Mala/tya 

Ahmet İlhamı Kösem 

Sözcü 
Kütahya 

Mustafa Uğur Ener 

Üye 
Adana 

Coşkun Bayram 
Maddelere geçilmesi görüşündeyim 

Üye 
Ağrı 

İbrahim Tasdemir 

Üye 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 

Üye 
Erzurum 

Sabahattin Eyurt 

Üye 
Ördü 

İhsan Nuri Topkaya 

Üye 
Samsun 

Hasan Altay 
Maddelere geçilmesi görüşündeyim 

Üye 
Tekirdağ 

Salih Alcan 

Üye 
Uşak 

Mehmet Topaç 

Üye 
Yozgat 

Mehmet Bağçeçi 

Üye 
Yozgat 

Selahattin Taftıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 55) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 57 

2 0 . 11 . 1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve 

İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları. (1 /25) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 5.8.1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 - 1/53/01401 

DANİŞMA MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA 

«20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetc'de yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 inci 
maddesi uyarınca ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

20.11.1981 gün ve 2560 sayılı Kanunla kurulan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
müstakil bütçeli tüzelkişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur. 

İstanbul metropoliten alanında halen 5 Milyona yakın nüfusun su ve kanalizasyon gibi çok zorunlu ihti
yaçlarını karşılamakla görevli olan bu kuruluşun merkezi idare ile bağı ve ilişkilerinin çok sınırlı düzeyde 
tutulması uygulamada hizmet açısından büyük boşluk ve aksaklıklara yol açmıştır. Mevcut boşluk ve aksak
lıkların ancak Kanunda yeralan bazı hükümlerin değiştirilmesi veya bazı yeni hükümler eklenmesiyle gide
rilebileceği anlaşılmış ve tasarı bu nedenle hazırlanmıştır. 

ÎSKİ'nin niteliği ve hizmet gerekleri ele gö/önihv,!e tutularak hu kuruluşun İstanbul iline gcT.d koordina
tör olan Valinin denetim ve gözetimi allında belediye ile koordineli olarak çalışması öngörülmüştür. İSKİ' 
nin tüzelkişiliğe sahip bir kuruluş olması ve bu sıfatın devamında zorunluluk bulunması nedeniyle yapılan 
düzenlemede bu kuruluşu doğrudan Valiye bağlamak yerine bir tür vesayet denetimine bağlamanın daha 
yararlı olacağı düşünülmüştür. 

İSKİ Kanununa bu kuruluşun 1-4 üncü derece kadroları eklenmemiş, Genel Müdür, Genel Müdür Yar
dımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki personelin atanmalarına ilişkin hükümler ile tezkiye esas ve 
usûlleri belirlenmemiştir. Tasarı bu boşlukları da dolduracak hükümleri getirmektedir. 

Ayrıca 1 5 - 1 6 Kasım 1982 tarihinde yapılan İSKİ Genel Kurulu toplantısında üyeler tarafından benim
senmiş olan değişiklikler önerilerinden bir kısmının Tasarı ile çözümlenmesi yoluna gidilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2560 sayılı İSKİ Kanununun Kuruluş'a ilişkin 1 inci maddesinde değişiklikler yapılmaktadır. 
Buna göre; 

a) Genel Müdürlüğün hizmetinin İstanbul Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olması, şehre su sağlayan 
belediye sınırları dışındaki kaynakların korunması konusunda faaliyetleri engelleyici nitelikte görülmüş ve Genel 
Kurulun bu doğrultudaki teklifi uygun görülerek ««Şehre su sağlayan kaynakların korunmasına ilişkin görevler 
saklı» tutulmuştur. Madde ile getirilen ilk değişiklik bu noktada olmuştur. 

b) ISKİ'nin idare ile ilişkilerinin sınırlı olması uygulamada bazı aksaklıklara neden olduğundan İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Istan'bul Valisinin gözetim ve denetimi altında çalışan bir ku
ruluş olduğu vurgulanmıştır. 

c) Kanuna göre İSKİ'nin personel statüsü dışında özel hukuk hükümlerine tabi olduğu hükme bağlan
mıştır. 

Kamu hizmeti gören bir kuruluşun özel hukuk hükümlerine tabi tutulması uygulamada sakıncalara yol 
açmaktadır. Bu bakımdan kuruluşun ancak çok zorunlu görülen alım - satım ve ihale işlemleri kamu hukuku 
dışında tutulmuş, diğer hususlarda ise bu hukuka tabi olması Hizmetin gereği olarak benimsenmiştir. 

Madde 2. — Kanunun, genel kurulun oluşumunu 'belirleyeh 4 üncü maddesinin (a) ve (d) fıkralarında 
değişiklik yapılmaktadır. 5 inci madde ile genel kurulda İstanbul Valisi, özürü halinde görevlendireceği vali 
yardımcısının bulunması öngörülmüştür. Diğer maddelerde Valinin genel kurul başkanı olduğu belirtilmiştir. 

Bu nedenle valinin temsilcisi olarak belirtilmesi yerine bir vali yardımcısının genel kurula katılmasında 
fayda mülahaza edilmiş ve fıkra buna göre düzenlenmişti^ 

(d) fıkrasında yapılan değişiklikle de genel kurula katılacak bakanlıklar temsilcilerinin, Millî Savunma 
Bakanlığı dışında, 11 İdaresi Kanununa göre her bakanlığın ilde temsilcisi olan Vali tarafından belirlenmesi 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 3. — Kanunun, Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esaslarına ilişkin 5 inci maddesinde deği
şiklik yapılmaktadır. Anılan madde de genel kurul ancak, yönetim kurulu veya denetçilerin gerekli görmesi 
hallerinde olağanüstü toplantıya çağrılabilmektedir. Bu yetkinin Valiye tanınmamış olması bir eksiklik olarak 
görülmüş ve yapılan değişiklikle bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 4. — Kanunun genel kurulun görevlerini 'belirleyen 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Kanunda genel kurulun görevleri oldukça sınırlı tutulmuş, genel kurulun görev alanı içerisinde bulunması 
gereken yetki ve işlemlerin bir bölümü yönetim kuruluna verilmiş, bir bölümünden ise hiç bahsedilmemiştir. 
Madde ile genel kurulun görevleri yeniden belirlenirken, genel kurulun en yüksek karar organı olması niteliği de 
gözönünde tutulmuştur. 

Madde 5. — Kanunun Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esaslarına ilişkin 8 inci maddesinde de
ğişiklik yapılmaktadır. Yönetim Kuruluna Genel Müdürün bizzat başkanlık etmesi öngörülmektedir. 

Madde 6. — Kanunun Yönetim Kurulunun görevlerini belirleyen 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmak
tadır. 4 üncü maddenin gerekçesinde de açıklandığı gibi, kanunda organlarm görevleri tam olarak belirlenme
miştir. M<uldc ile bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmakta, yönetim kuruluna da, yapısına uygun görevler ve
rilmekledir. 

Madde 7. Kanunun Denetçiler başlıklı 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmakla ve denetçilere İSKİ' 
nin çalışmaları sırasında tespit etlikleri eksiklik ve aksaklıklar, yasa dışı işlemler hakkındaki raporunu genel 
kurula sunmak ve Raporun bir örneğini de bilgi için Valiye sunmak hususu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8. — Genel Müdürün İçişleri Bakanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanması, Genel 
Müdür Yardımcılarının ise Genel Müdürün önerisi ve Valinin uygun görüşüne dayanan İçişleri Bakanının 
onayı ile atanması esası getirilmektedir. 

Madde ayrıca genel müdürün yokluğundan vekâlet edecek kişiyi de belirlemektedir. 
Madde 9. — Kanunun Teşkilat ve Personele ilişkin 12 nci maddesinde 'değişiklik yapılmaktadır. Genel 

gerekçede de belirtildiği gibi, 2560 sayılı Kanunda kuruluşun 1 - 4 üncü derece kadrolarına ait cetvel ile gö
revlilerin atanmalarına ve tezkiyelerine ilişkin esas ve usuller yer almamıştır. Yapılan düzenleme ile bu ek
siklik giderilmiştir. 
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Madde 10. — Kanunun 20 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklinde kanalizasyon şebeke
sinde verilmesi sakıncalı görülen maddeler ile içme suyu kaynaklarının korunmasına ilişkin tedbir ve düzen
lemelerin bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir. 

IMadde 11. — Kanunun 22 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikle ISKI'nin işlemlerinde 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye kanunları ile bunların ek ve deği
şikliklerine tabi olmadığı belirtilmekte, ayrıca alım-satım ve ihalelerde uygulanacak esas ve usullerin bir 
yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 12. — Kanuna ek maddeler eklenmektedir. 

Ek Madde 1,- — Gözetim ve denetim yetkisinin doğal sonucu olarak genel kurulun yatırımlara ilişkin ka
rarının ' (DFTriin, bütçeye ilişkin kararının ise Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak koşulu ile Ba
kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe gireceği hükmü getirilmektedir. Genel Kurulun diğer kararları hiçbir mer
ciin onayına gerek olmaksızın yürürlüğe girecektir. 

Ek Madde 2. — 'Bu madde ISKt'nin denetlenmesine ilişkin hususları belMemektedir.5 Denetiim sırasında 
işbaşında kalmasında sakınca görülen İSKİ görevlilerinin görevden uzaklaştırılmalarına ilişlkin tedbirin 657 
sayılı Kanun hükümlerine ıtabi olacağı hükmü getirilmektedir. , 

Ek Madde 3. — İSKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, görevlerinden doğan veya 
görevlerini yaparken (işledikleri suçlardan' dolayı yapılacak soruşturma ve kovuşturmada devlet memurlarının 
tabi oldukları kanun hükümlerinin uygulanacağı vurgulanmaktadır, 

Madde soruşturma açtırmaya İçişleri Bakanı ve Valinin yetkili olduğunu da belirtmektedir. 
Madde 13. — Yönetmeliklerin hazırlanması; 
9, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen yönetmeliklerin Kanun Hükmünde Kararnamemin yürürlüğe gir

mesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulmasını amir bulunmaktadır. Böylece 
uygulamada gecikmelerin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 14, 15. — Yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 7 E 5 r 1984 
Esas No. : 1/25 
Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresü Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi İçişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tem
silcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 7.5.1984 tarihli ve 13 üncü Birleşiminde incelenip görüşülmüş, 
gerekçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler 
aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

Kararnamenin 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin 195 saydı Kanun Hük
münde Kararname ile büyükşehir belediyelerine verilmesi ve ayrıca bu hizmetlerin tamamen mahallî nitelik
te hizmetler olması dolayısıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin İstanbul Büyük Şehir BeledÜyeşine 
bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğine haiz bir kuruluş olması kabul edilmiş ve fıkra bu şekilde ye
niden düzenlenmiş ve son fıkra, 2 nci fıkra olarak yazılmıştır. 

Kararnamenin 2 nci maddesi i e değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ISKt'nin İstanbul Bü
yük Şehir Belediyesine bağlanmasının tabi sonucu olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin genel karar or-
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gani olan Belediye Meclisinin ÎSKl Genel Kurulu olarak görevli ve yetüdli olduğu şeklinde madde yeniden dü
zenlenmiştir^ 

Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesi de Kararnamenin 2 nci 
maddesinde belirtilen sebeplerle yeniden yazılmıştır. Bu madde ile tSKl Genel Kurulu görevi istanbul Büyük 
Şehir Belediye Meclisince yürütülecek ve Genel Kurulun toplanma ve çalışmalarında 1580 sayılı Belediye Ka
nunu hükümleri uygulanacaktır. 

Kararnamenin 4 üncü maddesi ile değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (m) fıkrası yukarı
daki maddelerde açıklanan nedenlerle yeniden kaleme alınmıştır. 

56 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi değiştirilerek ÎSKl'nin Büyük Şehir "Belediye 
Başkanlığına bağlanması kabul edildiği için ve onu takip eden maddelerde de bu yolda düzenlemeler ya
pılmış olduğundan bunların tabiî sonucu olarak 2560 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin de yeniden düzen
lenmesi ihtiyacı hâsıl olmuş ve maddenin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 6 ncı fıkralarında gerekli düzenlemeler ya
pılmıştır. 

2560 sayılı Kanunun 7 nci maddesi değişikliğinin Kararnameye dahil edilmesi nedeniyle Kararnamenin 
madde numaraları birer kaydırılmıştır. 

Kararnamenin 5 inci maddesiyle değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasındaki 
hüküm tekerrürü önlemek için metinden çıkarılmış ve son fıkra olarak hizmetlerin kolaylaştırılması ve hız
landırılması amacıyla yönetim kurulunun Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alama
yacağı hususu belirtilmiştir.! 

Kararnamenin 6 ncı maddesiyle değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (m) ve (n) fıkraları 
da yukarıda izah edilen nedenlerle yeniden düzenlenmiştir/ 

Kararnamenin 7 nci maddesiyle değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasındaki 
«ekonomi» kelimesinden sonra «iktisat» kelimesi eklenmiştir. 4 üncü fıkrası ÎSKl'nin Belediyeye bağlanması 
sonucu olarak denetçilerin raporlarını bilgi için vali yerine Belediye Başkanına vermeleri uygun görülerek fık
ra bu şekilde değiştirilmiştir. 7 nci fıkra ise Genel Kurulu Belediye Başkanının toplantıya çağırması mümkün 
bulunduğundan ve denetçilerin böyle bir talepleri olduğunda taleplerini Belediye Başkanına iletmeleri im
kân dahilinde olduğundan fıkra metinden çıkarılmıştır. 

Kararnamenin 8 inci maddesi ile değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 1 inci, 3 üncü ve 
4 üncü fıkraları atamalardaki usulü basitleştirmek ve çabuklaştırmak, genel müdürlük yükünü hafifletmek 
amacıyla genel müdür yardımcısı sayısını artırmak için yeniden düzenlenmiş ve son fıkra, Belediye Başkanına 
insiyatif sağlamak ve vekâleten atamalarda genel ilkelerin uygulanması her zaman mümkün olacağından metin
den çıkarılmıştır. 

Kararnamenin 9 uncu maddesiyle değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 12 nci maddesi atamaların ve teskiye 
amirlerinin belirlenmesinde daha önceki gerekçelere uygun olarak düzenlemeler getirilmiştir. 

Kararnamenin 10 uncu maddesiyle değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yazılması unutu
lan kenar başlık ilave edilmek suretiyle madde Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Kararnamenin 11 inci maddesiyle değiştirilen 2560 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yazılması unutu
lan kenar başlık eklenmiş ve 2490 sayılı Kanun Kararnamenin yayımından sonra 2886 sayılı Devlet îhale 
Kanunu ile değişikliğe uğradığından metin bu şekilde düzeltilmiştir. 

Kararnamenin 12 nci maddesiyle 2560 sayılı Kanuna eklenen Bk 1 inci maddesi işlerin etkin ve süratli 
bir biçimde yürötülrnesi ve su ve kanalizasyon hizmetlerinin Beledüyenin sorumluluğu altında bulunmasının 
sonucu olarak onaylama yetkilerinden bir kısmı İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanına verilmiştir. 

Kararnamenin Ek 2 nci maddesinde düzenlenen hususlar genel hukuk ilkeleri içinde olduğundan yeniden 
düzenlenmesinde fayda oimadığı anlaşılmış ve madde metinden çıkarılmıştır. Ek 2 nci madde ile Kanunun de
ğişmeyen maddelerindeki «belediye» ifadelerinin başına «büyük şehir» ifadesinin eklenmesi öngörülmüştür. 

Yetkili organlar idare hukuku ilkelerine göre belli olduğu için Kararnamenin Ek 3 üncü maddesinin 2 nci 
fıfaraaı metinden çıkarılmıştır. 
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Kararnameye eklenen geçici 1 inci madde ile, yeni yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun yürürlüğe gi
rişinden itibaren bir ay içinde yeniden tespit edilmesi öngörülmektedir. 

Anayasamızın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermeyi düzenleyen 91 inci maddesinin 4 ün
cü fıkrası, «Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce 
onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.» hükmünü 
getirmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş gprev ve yetkilerinin düzenlenmesi için çıkarılan 17.6.1982 tarihli 
ve 2680 sayılı Yetki Kanununun yetki süresi 3 Aralık 1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla 19 Haziran 1984 
tarihine kadar uzatılmıştır. Anayasamızın bu amir hükmü karşısında, ÎSKI teşkilatı için bu süre bitimine ka
dar Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarabileceğini kabul eden Komisyonumuz, Karar
nameye geçici 2 nci maddeyi eklemeyi uygun bulmuştur. 

Kararnamede geçen bütün «Bu Kanun Hükmünde Kararname» deyimleri Kararnamenin kanunlaşacak ol
ması nedeniyle «Bu Kanun» şeklinde değiştirilmiş ve «Belediye» kelimelerinin başına «büyük şehir» ibaresi ek
lenmiş ve bakanlıkların isimleri yeni düzenlemeye göre değiştirilmiştir. 

Kararnamede yapılan bazı değişikliklerin sonucu ve idarî ihtiyaç ve zaruretler nedeniyle I sayılı cetvelde 
bazı kadro unvanlarında ve sayılarında değişiklikler yapılmıştır. 

Kararnamenin 13 üncü mad'desi Komlisyonumuzca 14 üncü madde olarak kabul edilmiş ve maddede yer 
alan ve yönetmeliklere atıf yapan 9, 10 ve 11 inci maddeler Kararnameye eklenen 5 inci madde dolayısıyla, 
10, -11 ve 12 nci madde şeklinde düzeltilmiştir. 

Kararnamenin 14 ve 15 inci maddeleri, 15 ve 16 nci maddeler olarak ve maddelerde geçen «Bu Kanun 
Hükmünde Kararname» deyimleri «bu kanun» şeklinde düzeltilerek aynen kabul edilmiştir. 

Kararnameye eklenen geçici maddeler dolayısıyla başlık «20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve' Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De-
ğişjfciritmes'ine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ve îkâ Geçici Madde Eklenmesine» sekinde değiştMlmişitir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Bdirıno 

(Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Başkaın'vekild 
Nihat Ak pak 

Sakarya 

Üyo 
Muzaffer Aracu 

Denıizli 

'Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziarttep 

Üye 
Osman Doğmı 

Uüfa 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18.5.1984 

Esas No. : 1/25 
Karar No. : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.6.1982 Tarih ve 2680 Sayılı Kurum ve Kuruluşların Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi İle İlgili Yet
ki Kanununa dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 5.8.1983 tarih ve 18126 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ve 
aynı tarihte Anayasamızın 91 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
«20.11.1981 Tarihli ve 2650 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» ön havalesi uyarınca, sevkedildiği İçişleri Komisyonu metni esas alı
narak Komisyonumuzun 16 ve 17 Mayıs 1984 tarihli 25 ve 26 nci birleşimlerinde Hükümet Temsilcilerinin 
de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, İstanbul metropoliten alanında halen 5 milyona yakın nüfusun su ve kanalizasyon gibi 
çok zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan bu kuruluşun, merkezî idare ile bağı ve ilişkilerinin çok 
sınırlı düzeyde tutulması, uygulamada hizmet açısından büyük boşluklar ve aksaklıklara yol açmaktadır. 

Sözkonusu boşluk ve aksaklıkların ancak kanunda yer alan bazı hükümlerin değiştirilmesi veya bazı 
yeni hükümlerin eklenmesiyle giderilebileceği düşüncesiyle hazırlanarak yürürlüğe konan kararnamenin gö
rüşülmesi sırasında söz alan üyeler; gerek Kanun Hükmünde Kararname ve gerekse içişleri Komisyonunca 
yapılan değişiklikler üzerinde çeşitli görüş ve düşüncelerini belirtirken, İSKİ Genel Müdürlüğü persone
linin kadro, sınıf ve ek göstergelerinin yeni düzenlemeler yapılırken 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Kanun 
Hükmümde Kararname hükümlerinin göz önünde tutulması temennisinde bulunmuşlardır. 

Yapılan bu görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
İçişleri Komisyonu metninin 1 inci maddesi ile değiştirilen 1 inci maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkrasında 

yer alan «..istanbul Belediyesinin..» ibaresi «... İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin..» şeklinde değiştirilmiş, 
yine 3 üncü fıkradaki «..ilişkin hizmetler..» ibaresinden sonra ise «.. Büyük Şehir..» ibaresi ilave edilmiştir. 
Diğer taraftan 3 üncü fıkrada yer alan «... Ayrıca İçişleri ve Bayındırlık ve İmar iskân Bakanlıklarının...» 
ibaresi, Bakanlığın isminin yanlış yazılmış olması nedeniyle «... Ayrıca içişleri ile Bayındırlık ve iskân Bakan
lıklarının...» sökünde düzeltilmiştir. 

içişleri Komisyonu Metninin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiş, 5 inci maddesi ile değişti
rilen 7 nci maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «... yönetim kurulu üyesi olan...» ibaresi madde metninden 
çıkartılmış 3 üncü fıkranın başına «Genel Müdür ile» ibaresi eklenmiş, devamındaki «... tabiî üyesidir.» iba
resi ise «.. tabiî üyeleridir.» şeklinde düzeltilmiştir. 

İçişleri Komisyonu Metninin 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiş, 8 inci madde ile değiştirilen 10 
uncu maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «iktisat» kelimesi «ekonomi» kelimesi ile eş anlam taşıdığı gerek
çesi ile madde metninden çıkartılmış, aynı maddenin son fıkrasında yer alan «... aylık tutarlarını...» iba
resini takiben «(ek gösterge hariç)» ibaresi eklenmiştir. 

içişleri Komisyonu Metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiş, 10 uncu maddesi ile değiştirilen 12 
nci maddenin 1 inci fıkrasının sonuna «... ve ISKlnin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek er
babından oluşturulur.» ifadesi eklenmiş, maddenin 2 nci fıkrası ise madde metninden çıkartılarak Geçici 3 
üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

İçişleri Komisyonu Metninin 11 inci maddesi ile değiştirilen 20 nci maddenin 1 inci fıkrasında yer alan 
«... maddeler ile içme suyu» ibaresinin devamına, DSİ Genel Müdürlüğünün yetkileri ile çelişkiye düşülme
sini önlemek amacıyla «alınan» kelimesi eklenmiş, 2 nci fıkranın son cümlesindeki «ayrıca» kelimesinden son
ra «kanalizasyon şebekesi ile içme suyu alınan havzalara zarar verenler ve bunları kirletenler hakkında» 
ibaresi eklenmiştir. 
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İçişleri Komisyonu Metninin 12 nci maddesi ile Çerçeve 13 üncü maddesine bağlı Ek Madde 1, Ek 
Madde 2 ve Ek Madde 3 ile Geçici Madde 1 ve Geçici .Madde 2 aynen kabul edilmiş, 10 uncu maddede yapı
lan değişikliğe paralel olarak yeni bir «Ek Madde 3» madde metnine eklenmiştir. 

tçişleri Komisyonu Metninin 14 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 15 ve 16 ncı maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Tasarının başlığı tasarıya eklenen Geçici Madde 3 doğrultusunda ve Kanun Hükmünde Karar
namenin tarih ve numarası da belirtilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emir oğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı 

ismail Şengün 
Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Muhalifim 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

H. Barış Can 
Sinop 

Başk'anvekili 
Ayçan Çakır oğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fikret Ertan 
imzada bulunamadı 

İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

İmzada bulunamadı 
Haydar Özalp 

Niğde 
İmzada bulunamadı 

Enver özcan 
Tokat 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Türkân Turgut Arıkan 
8 inci madde ile ilgili 

görüşüm eklidir 
Edirne 

Togay Gemalınaz 
Erzurum 

ibrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

MUHALEFET ŞERHİ 

Çerçeve 8 linci maddeye bağlı denetçilerle ilgili 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının sonunda «denetçiler
den en az biri iktisat veya işletme konularında öğrenim görmüş olanlardan seçilir» ibarenin yer alması ge
rektiği görüşündeyim. 

Türkân Arıkan 
Edirne Milletvekili 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine 

İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 7.2.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuurluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Kuruluş 

Madde 1. — istanbul Belediyesinin su (kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken 
her türlü tesisi kurmak, Ikurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere istanbul Su ve Kanalizasyon 
idaresi Genel Müdürlüğü 'kurulmuştur. 

Genel Müdürlüğün hizmeti, istanbul Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı 
su kaynaklarının korunmasına dlişkin hizmetler, belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yü
rütülür. Ayrıca içişleri ve imar ve iskân Baikanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu anasistem ile ilgili 
başka belediye ve (köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel 'Müdürlüğe verebilir. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Valisinin gözetim ve denetimi altında hizmetlerini İstan
bul Belediyesi ile koordineli olaraik yürüten müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini ha'iz bir 'kuruluştur. 
İSKt Personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ olarak anılır.» 

MADDE 2. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Genel Kurul 

Madde 4. — Genel Kurul aşağıda gösterilen temsilcilerden oluşur : 
a) İstanbul Valisi tarafından görevlendirilecek bir Vali Yardımcısı; 
b) istanbul Belediye Başkanı veya görevlendiriceği Başkan Yardımcısı, 
c) İstanbul Belediye Başıkanınca müdürler arasından seçilecek sekiz üye, 
d) Millî Savunma Bakanlığını temsil eden bir üye, 
e) içişleri, (Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Orman, Sanayi ve Te'knoloji, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar, Kültür ve Turizm, İmar ve İskân, Bayındırlılk, Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıklarının mahallî 
kuruluşların'dan Vali tarafından görevlendirilecek birer üye, 

0 Çevre Müsteşarlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul 
Sanayi Odasınca görevlendirilecek birer üye, 

g) Bu Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca İSKİ'nin hizmet alanına alınan belediye ve 
köylerin belediye başkanı ve muhtarları tarafından (kendi aralarından seçecekleri en çok beş üye.» 

MADDE 3. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakktnda Kanu
nun 5 ünoi maddesi aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir : 

«Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 

Madde 5. — Genel Kurul, her yıl Mayıs ve Bkim aylarında İstanbul Valisi tarafından toplantıya çağırı
lır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır. 
Genel Kurula İstanbul Valisi, özürü halinde görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlık eder. Genel Ku

rul, kendi üyeleri arasından iki de başkanlık divanı ülyesi seçer. 
Genel Kurulda kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bu

lunduğu ıtarafin oyu üstün sayılır. 
Valinin, Yönetim Kurulunun veya denetçilerin gerekli görmeleri halinde Genel Kurulu olağanüstü top

lantıya çağırabilirler. 

MADDE 4. — 2560 sayılı istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Genel Kumlun görevleri 

Madde 6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Beş yıllık yatınım planım karara bağlamak, 
b) Yıllık yatırım programlarım inceleyerek karara bağlamak, 
c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, 
d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermelk, yılda 2 maaşı geçmemek 

üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek, 
e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, 

bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, 
f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, 
g) İki asıl ve ildi yedek denetçiyi seçmek, 
h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 ımilyon TL. dan fazla bedeli kiralama, kiraya verme veya intifa söz

leşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek, 
ı) Dava değeri 100 000 TL. sının üstünde ola» davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, 

j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, 
k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağ

lamak, 
1) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, 
m) Vali veya Yönetim Kurulunuru Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağ

lamak.» 

MADDE 5. — 2560 sayılı İstanbul Şu vq Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma esasları 

Madde 8. — Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır* 
Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanıla

maz; Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır^ 
Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. 

Yönetim Kuruluna Genel Müdür başkanlık eder . 

MADDE 6. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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«Yönetim Kurulunun görevleri 

Madde 9. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Kuruluş amacına uygun olarak tSKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel 

Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço Ve kadro taslakları ile personele verilecek 

ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak genel kurula sunmak, 
c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak, 
d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip genel kurula sunmak, 
e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe 

yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek genel 
müdüre yetki vermek, 

f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, 
g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, 

h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağ
lamak, 

i) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL. dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleş
meleri için genel müdüre izin vermek, 

j) Dava değeri 100 Q0ÎQ TL. nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, 
k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit 

ederek Genel Kurulun onayına sunmak, 
1) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi 

içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, 

m) Genel Müdürün önerisi üzerine dördüncü ve daha yukarı derecelerdeki kadrolara atanacak personel 
ile bu derecelerdeki personelin (Bakanlıklarca atananlar hariç) atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hak
kında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak, 

n) Gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Valiye teklifte bulunmak, 
o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.» 

MADDE 7. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Denetçiler 

Madde 10. — İSKl'nin »işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tara
fından denetlenir. 

Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğ
renim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. 

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. 
Denetçiler tSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler 

hakkındaki raporlarını Genel Kurula verir. Raporun bir örneğini de bilgi için Valiye sunarlar. Ayrıca Genel 
Kurulun Mayıs ayı toplantısında yönetim kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. 

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. 
Denetçilerin ücretleri, Devlet Memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını aşmamak üze

re Genel Kurulca kararlaştırılır.» 
Denetçiler gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. 

MADDE 8. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Genel Müdür ve Yardımcıları 

Madde 11. — İSKİ Genel Müdürü İçişleri Bakanının inhası üzerine müşterek kararname ile atanır. 
Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar genel müdürlüğe atanacaklarda da aranır. 
Genel 'Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları üçü geçmemek 

üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. 
Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün önerisi ve Valinin uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanının 

onayı ile atanırlar. 
Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda Yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uz

manlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. 
Genel Müdürün görevleri şunlardır : 
a) ISKt'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, 
b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ISKİ'yi temsil etmek, 
c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro 

taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak. 
d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, 
e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzak

laştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, 
f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşt? yeni düzenlemeler yapmak, 
g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Ytfıetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, 

ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, 
h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamaık, 
ı) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, 

k) Karara bağlanımasinı gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak, 
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür 

yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum genel müdürün 
sorumluluğunu kaldırmaz. 

Genel müdürün hastalık, izin, yurt dışında geçici görevde bulunma gibi nedenlerle görevden ayrılması veya 
herhangi bir nedenle genel müdürlüğün boşalması hallerinde genel müdüre, yardımcılarından bu hizmette en 
esk. olan, hizmette eşitlik halinde ise yaşlı bulunan vekâlet eder. 

MADDE 9. — 25Ö0 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Teşkilat ve Personel 

'Madde 12. — Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire, müdürlük ve bunlara bağlı alt kademe 
birimlerinden oluşur. 

Genel Müdürlüğün 1/4 üncü derece kadroları Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
Genel Müdürlüğün kadrolarından; 
a) Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlarına (1 inci derece) Ge

nel 'Müdürün teklifi Yönetim Kurulunun kararı, Valinin görüşü alınarak İçişleri Bakanının onayı ile, 
b) Diğer 1/4 üncü derece kadrolara Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Valinin onayı ile, 
c) 5-15 inci derece kadrolara ilgili Daire Başkanının teklifiüzerineGenelMüdürtarafından, 
Atama yapılır. 
Genel Müdürün 1 inci derece tezkiye amiri Vali, 2 nci derece tezkiye amiri İçişleri Bakanıdır. 
Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Daire Başkan

larının 1 inci tezkiye amiri Genel Müdür, 2 nci tezkiye amiri Validir. 
Diğer görevlilerin tezkiye amirleri yönetmelikle düzenlenir.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 10. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 20. — Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile içme suyu havzalarının korun
ması için gereken tedbir ve düzenlemeler Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanların meydana getirdikleri zarar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca sebep olanlara ödettirilir ve su havzaları için za
rarlı tesis ve yapılar tebligat üzerine ilgilisince kaldırılır. Verilen süre içinde kaldıramayanlar Genel Müdür
lükçe kaldırılır ve giderleri ilgiliden tahsil edilir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun devlet malına 
karşı suç işleyenlere ilişkin hükümlerince kovuşturma yapılır.» 

MADDE 11. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 22. — İSKl'nin işlemleri 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunları ile bunların ek ve tadillerine tabi değildir. 

Kuruluşun alım, satım ve ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller bir yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 12. — 2560 sayılı istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
na aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

«Genel kurul kararlarının onayı 

EK MADDE 1. — 6 nci maddenin (a ve c) bendlerinde belirtilen kararlar valinin gerekçeli önerisi, (a) 
bendi DPT'nin, (c) bendi Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer. 

İSKl'nin denetlenmesi ^ 

EK MADDE 2. — İSKl'nin iş ve işlemleri vali tarafından her an denetlenebilir. 
Vali, İSKl'nin iş ve işlemleri üzerindeki denetimini emrindeki kişi ve kuruluşlara yaptırabileceği gibi, il

gili Bakanlıklardan talep edeceği müfettişler vasıtasıyla da yaptırabilir. 
İSKl'nin iş ve işlemleri gerektiğinde ilgili Bakanlıkların müfettişlerinden de yararlanılmak suretiyle en 

çok iki yılda bir tçişleri Bakanlığınca teftişe tabi tutulur. 

İSKİ personeli hakkında, «657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 8 inci bölümündeki görevden uzak
laştırmaca ilişkin hükümleri uygulanır. 

Ancak, Valinin, denetimi sırasında iş başında kalmasında sakıncalı gördüğü genel müdür, genel müdür 
yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbirini uygulayabilmesi için ilgili 
bakanın muvafakatini almak zorundadır. 

«İSKİ yetkilileri hakkında soruşturma 

EK MADDE 3. — İSKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında görevlerinden doğan ve 
görevlerini yaparken işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma, devlet memurlarının tabi olduk
ları kanun hükümlerine göre yapılır. 

Soruşturma açtırmaya İçişleri Bakanı ve Vali yetkilidir.» 

MADDE 13. — 9, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen yönetmelikler Kanun Hükmünde Kararnamenin 
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içerisinde düzenlenir. 
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MADDE 14. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Devlet Bakam V. 
A. B. Kafaoğlu 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakam 
S. Çe tiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 

EK - 1 SAYILI CETVEL 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(Tespit Edilen Kadroları) 

U N V A N 

1 inci DERECE 
Genel Müdür 
Yönetim (Müdürler) Kurulu Üyesi 
Genel Müdür Yardımcısı 
Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı 
1 inci Hukuk Müşaviri 
Personel Daire Başkanı 
Abone İşleri Daire Başkanı 

Komptrötörlük (Malî İşler) Daire Başkanı 
Etüd ve Planlama Daire Başkanı 
Su İnşaat ve Onarım Daire Başkanı 
Kanal (Pis Su) İnşaat Daire Başkanı 
Su Taşıma - Vakıf Sular Arıtma ve Su Şebekesi Daire 
Başkam 
Kanal Şebeke Daire Başkanı 
Elektrik ve Mekanik Daire Başkanı 
Uzman Tabip 

Sınıf 

G.t.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

S.H.S. 

Adet 

1 
5 
3 

Elk Gösterge 

500 
400 
400 
400 
400 
300 
300 
300 
300 
300 ' 
300 

300 
300 
300 

Toplam 21 

2 nci DERECE 
Daire Başkan Yardımcısı 
Muhasebe Müdürü 

Bütçe Sevk ve Kontrol Müdürü 
Satırialma Müdürü 

Malzeme ikmal Müdürü 
Abone İşleri Müdürü (istanbul - Beyoğlu 
Bilgi İşlem ve Araştırma Müdürü 
Emlak İşleri Müdürü 

Asya) 

G.l.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 

3 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
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(Hükümetin Teklifine Bağlı Cetvel) 

U N V A N Sınıf 

2 nci DERECE 
Harita İşleri Müdürü 
Su Proje Müdürü 
Kanal Proje Müdürü 
Teknik İşler Müdürü 
İnşaat Müdürü 
Bakım Onarım Müdürü 

Kanal İnşaat Müdürü (İç ve Dış Finanslı) 
Isale Müdürü 
Vakıf Sular Müdürü 
Su ve Kanal Şebeke Bölge Müdürü (İstanbul - Beyoğ
lu - Asya) 
Arıtma Tesisleri Müdürü (İstanbul ve Asya Bölgesi) 

Pompa İstasyonları ve Elektrik Müdürü (İstanbul ve 
Asya) 
Araçlar Müdürü 
Atölyeler Müdürü 
Su Kalite Kontrol Müdürü 
Uzman 
Avukat 
Sivil Savunma Uzmanı 

Toplam 

3 üncü DERECE 
Zabıt ve Kararlar Müdürü 
Halkla İlişkiler Müdürü 
Genel Evrak Müdürü 

İşçi Personel Müdürü 
Memur Personel Müdürü 
Sosyal ve İdarî İşler Müdürü 
Eğitim İşleri Müdürü 
Başmüfettiş 

Adet Ek Gösterge 

G.t.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

AV.H. 
G.I.H. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

6 
2 

2 
1 
1 
1 
8 
2 
2 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200, 
200 
200 

200 
200 

200 
200 
200 
200 

200 

47 

G.Î.H, 
» 1 
» 
» ] 
» 
» 
» 

[ 100 
l 100 
l 100 

l 100 
l 100 
l 100 
l 100 
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U N V A N 

3 üncü DERECE 
Teknik Şef 
Avukat 
Uzman 
Sağlık Memuru 
Tercüman 
Doktor 
Başmühendis 
Mimar 

4 üncü DERECE 
Müfettiş 
Başkontrolör 
Uzanan 
Sağlık Memuru 

Doktor 
Teknik Şef 
Yüksek Mühendis - Mühendis 
Yüksek Mimar - Mimar 
Tekniker 
Avukat 

-

Toplam 

Toplam 

Genel Toplam 

Sınıf 

T.H.S. 
Av.H. 
G.t.H. 
S.H.S. 
G.t.H. 
S.H.S. 
T.H.S. 

» 

G.I.H. 
» 
» 

S.H.S. 

» 
T.H.S. 

» 
» 
» 

Av.H. 

Adıet Elk 

21 
3 
6 
1 
2 
2 

25 
1 

69 

8 
1 
6 
1 

2 
40 
41 
4 
4 
3 

no 

247 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

20.11.1981 Tarihli ve 2560 Saydı tstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek ve İki Geçici Madde Eklenmesine 

ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Kuruluş 

Madde 1. — İstanbul Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her 
türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İda
resi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır.» 
Genel Müdürlüğün hizmeti, istanbul Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı 

su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürü
tülür. Ayrıca İçişleri ve Bayındırlık ve İmar İskân Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu anasistem 
ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir., 

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu 
tüzelkişiliğine haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.» 

MADDE 2. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurul 

Madde 4. — istanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.» 

MADDE 3. — 2560 sayılı tstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 

Madde 5. — istanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, ÎSKI Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki 
ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. 

Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 
1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 4. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Genel Kurulun görevleri 

Madde 6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, 
b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, 
c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, 
d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üze

re verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek, 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdttrlttğtt Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek ve Üç Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 5.8.1983 Tarihli ve 56 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
di Hakkında Kanunun ı inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Kuruluş 

Madde 1. — İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla 
tereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere istanbul Su ve Kana
lizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

İstanbul, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda ÎSKt olarak anılır. 
Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul 'Büyük Şehir Belediyesinin görev alam ile sınırlıdır. Ancak, şehrin 

yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, büyük şehir belediye sınırları dışında da olsa 
bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve tsikân Bakanlıklarının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Mü
dürlüğe verebilir. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, istanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu 
tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi
dir.» 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu Metninin 2 nci Maddesi aynen kabi}l edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu Metninin 3 üncü Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İçişleri Komisyonu Metninin 4 üncü Maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, 
lançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, 

f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, 
g) tki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, 
h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sı' 

leşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek, 
ı) Dava değeri 1010 000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, 
j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, 
k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bi 

lamffk, 
1) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, 
m) İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önı 

diği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.» 

MADDE 5. — 2560 sayılı istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yönetim Kurulu 

Madde 7. — Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. 
Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halini 

Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 
Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim F 

rulunun tabiî üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının te" 
fi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. 

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir ü; 
ligin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. ' 
netim Kuruluna atanacak olanların iSKl'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte ı 
manlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir. 

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektörün 
başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kadrolar 
dan yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri 
buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiilî hizn 
olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işle 
gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az ol 
sa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.» 

MADDE 6. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir*: 

«Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma esasları 

Madde 8. — Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. 
Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılanı. 

Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 
Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. 
Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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(Plan ve Bültçe Komtösyianunuin KabuH Btifciği Metin) 

MADDE 5. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu-
n 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim Kurulu 

Madde 7 . — Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. 
Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulununbaşkanıdıt* Belediye Başkanının bulunmaması halinde, 

snel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 
Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı 

ılunanı Yönetim Kurulunun, tabiî üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir 
>lediye Başkanının teklifi ve içişleri Bakanının onayıile atanır. 
Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirîer. Bir üye-

in herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yö-
tim Kuruluna atanacak olanların tSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte 
matılaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. 

Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe 
şka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadî teşebbüslerinin kadrola-
ıdan yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri 

buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır, İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinden 
1 hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca 
ibir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az 
rsa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.» 

MADDE 6. — İçişleri Komisyonu" Metninin 6 ncı 'Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 



— 22 — 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yönetim Kurulunun görevleri 

Madde 9. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKl'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel 

Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek 

ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin önincelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, 
c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak, 
d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, 
e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yı

lında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Mü
düre yetki vermek, 

f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, 
g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, 
h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara 

bağlamak, 
ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleş

meleri için Genel Müdüre izin vermek, 
j) Dava değeri 100 000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, 
k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ede

rek Genel Kurulun onayına sunmak, 
1) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi 

içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, 
m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire 

Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin 
atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını 
onaylamak, 

n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda İstanbul Büyük Şehir Bele
diye Başkanına öneride bulunmak. 

o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlaımalk.» 

MADDE 8. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Denetçiler 

Madde 10. — İSKl'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafın
dan denetlenir. 

Denetçi seçilebilmek için mühendislik, 'hukuk, iktisat, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek
öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı kcnuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. 

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. 

Denetçiler İSKl'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler 
hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için İstanbul Büyük Şehir Belediye 
Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti 
hakkında rapor verirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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{Plan ve Büıtçe Komisyononun KaibuH Ettiği Metin) 

MADDE 7. — İçişleri Komisyonu 'Metninin 7 nci Maddesi aynen fcalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 10 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Denetçiler 

Madde 10. — ISKt'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafın
dan denetlenir. 

Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğ
renim görmüş ve uzmanlaşmış (bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. 

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. 

Denetçiler tSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı iş
lemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için İstanbul Büyük Şehir 
Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık 
faaliyeti hakkında rapor verirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. 
Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını aşmamak üze

re Genel Kurulca kararlaştırılır.:» 

MADDE 9. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
11 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Genel Müdür ve Yardımcıları 

Madde 11. — İSKİ Genel Müdürü İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı 
tarafından atanır. 

Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. 
Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçme

mek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. 
Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının 

Onayı ile atanırlar.; 
Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda Yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl 

uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. 
Genel Müdürün görevleri şunlardır : 
a) ISKl'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, 
b) İdare ve Yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ISKl'yi temsil etmek, 
c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beşyıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro 

taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, 
d) 'Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, 
e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzak

laştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, 
f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile Kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, 
g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, 

İhale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak, 
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak, 
ı) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, 
k) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sun

mak, 
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür 

Yardımcüarı yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdü* 
rün sorumluluğunu 'kaldırmaz.» 

MADDE 10. — 2560 sayılı İstanbul Su ye Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
12,nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Teşkilat ve Personel 

Madde 12. — Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda Daire Başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı 
alt kademe birimlerinden teşekkül eder. 

Genel Müdürlüğün 1 -4 üncü derece kadroları Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir., 

Dâire Başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, 
yönetim kurulunun kararı ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, 
avukatlar/ müfettişler, Daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine yönetim ku
rulu kararı ile, ISKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Ka'bül Ettiği Metin) 

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. 
Denetçilerin ücretleri. Devlet Memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek Gös

terge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.» 

MADDE 9. — içişleri Komisyonu Metninin 9 uncu Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M \DDE İC. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Teşkilat ve personel 

Madde 12. ----- Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda Daire Başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağ
lı alt kademe birimlerinden teşekkül eder ve İSKÎ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek er
babından oluşturulur. 

Daire Başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, 
yönetim kurulunun 'karan ve İstanbul Büyük .Şehir Belediye Baş'kanının onayı ile, müdürler, teknik eleman
lar, avukatlar, müfettişler, Daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim 
Kurulu kararı ile, İSKÎ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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(içişleri Komisyonunun Ka'bul EtitÜlğî Metin) 

Genel Müdürün birinci derecede tezkiye amiri İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, 2 nci derecede 
içişleri Bakanıdır. 

Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Daire Başkanları ve 1 inci Hukuk Müşavi
rinin 1 inci derece tezkiye amiri Genel Müdür, 2 nci derece tezkiye amiri Belediye Başkanıdır. 

Diğer görevlilerin tezkiye amirleri yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 11. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve görevleri Hakkında "Kanu
nun 20 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Kanalizasyon Şebekesine verilemeyecek maddeler 

Madde 20. — Kanalizasyon Şebekesine Verilmesi sakıncalı maddeler ile İçme suyu havzalarının korun
ması için gereken tedbir ve düzenlemeler Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanların meydana getirdiği zarar 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca sebep olanlara ödettirilir ve su havzaları için zararlı te
sis ve yapılar tebligat üzerine ilgilisince kaldırılır. Verilen süre içinde kaldınlmayanlar Genel Müdürlükçe 
kaldırılır ve giderleri ilgiliden tahsil edilir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun Devlet Malına karşı suç 
işleyenlere ilişkin hükümlerince kovuşturma yapılır.» 

MADDE 12. — 2560 sayılı istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 22 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Uygulanmayacak Kanunlar 

Madde 22. — JSKİ'n'in istemleri 2886 sayılı Devlet İhale, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunları ile 
bunların ek ve tadillerine tabi değildir. 

Kuruluşun alım, satım ve ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller bir yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 13. — 2560 sayılı istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
na aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

«Genel Kurulun Kararlarının Onayı 

EK MADDE 1. — 6 nci maddenin (a) bendinde zikredilen beş yıllık yatırım planı, (c) bendinde zik
redilen bütçe ile (e) bendinde zikredilen bilanço istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı tarafından onaylandık
tan sonra yürürlüğe girer.» 

«Değiştirilmeyen Maddelere Atıf 

EK MADDE 2. — 2560 sayılı Kanun bu Kanunla değiştirilmeyen maddelerindeki «tstanbul Belediyesi» 
ifadeleri yerine «tstanbul Büyük Şehir Belediyesi» ifadeleri kullanılır.» 

«İSKİ Yetkilileri Hakkında Soruşturma 

EK MADDE 3. — ISKl Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında görevlerinden doğan ve 
görevlerini yaparken işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma, Devlet Memurlarının tabi oldukları 
Kanun hükümlerine göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümlerine göre oluşturulacak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin 
atanma işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişi itibariyle bir ay içerisinde yeniden yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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{Kan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Genel Müdürün birinci derecede tezkiye âmiri İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, İkinci derecede 
İçişleri Bakanıdır. 

Genel Müdür Yardtacıîarı, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Daire Başkanları ve 1 inci Hukuk Müşa
virinin 1 inci derece tezkiye amiri Genel Müdür, 2 nci derece tezkiye amiri Belediye Başkanıdır. 

(Diğer görevlilerin tezkiye amirleri yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 11. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu-
, nun 20 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddeler 

Madde 20. — Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile içme suyu alınan havzaların ko
runması için gereken tedbir ve düzenlemeler Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelikle 'belirlenir. 

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanların meydana getirdiği zarar 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca sebep olanlara ödettirilir ve su havzalan için zararlı 
tesis ve yapılar tebligat üzerine ilgilisince kaldırılır. Verilen süre içinde kaldırılmayanlar Genel Müdürlükçe 
kaldırılır ve giderleri ilgiliden tahsil edilir. Ayrıca, kanalizasyon şebekesi ile içme suyu alınan havzalara zarar 
verenler ve bunları kirletenler hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin 
hükümlerince kovuşturma yapılır.» 

MADDE 12. — İçişleri Komisyonu Metninin 12 nd maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
na aşağıdaki maddeler Eklenmiştir : 

Genel Kurulun kararlarının onayı 

EK MADDE 1. — İçişleri Komisyonu Metninin Ek 1 inci maddesi aynen kabul edillmıiştir. 

Değiştirilmeyen maddelere atıf 

EK MADDE 2. — İçişleri Komisyonu Metninin Bk 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İSKİ yetkilileri hakkında soruşturma 

EK MADDE 3. — İçişleri Komisyonu Metninin Ek 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişleri Komisyonu Metninin Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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(İçişten iKomfeıyonunun Kafoufl Ettiği Metin) 

GEÇlCİ MADDE 2. — 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesini değiş
tiren 3.12.1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, İstan
bul Su ve Kanalizasyon tdaresi Genel Müdürlüğü teşkilatı için bu kanunlarla verilen sürenin bitimine kadar 
geçerlidir.» 

MADDE 14. — 10, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen yönetmelikler kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren en geç altı ay içerisinde düzenlenir. 

MADDE 15. — Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe 'girer, 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Plan ve Bültç© Komif&yıonuınuin Kabul BtJtiği M'eftin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — İçişleri Komisyonu Metninin Geçioi 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİ€İ MADDE 3. — İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 1-4 derece kadroları, 
13.12.1983 gün ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gerekli düzenleme yapılıncaya kadar ge
çerli olmak üzere Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 14. — İçişleri Komisyonu Metnini 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İçişleri Komisyonu Metninin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İçişleri Komisyonu Metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

EK - 1 SAYILI CETVEL 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

(Tespit Edilen Kadroları) 
U N V A N Sınıf Adet Ek Gösterge 

1 inci DERECE 
Genel Müdür 
Yönetim (Müdürler) Kurulu Üyesi 
Genel Müdür Yardımcısı 
Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı 
1 inci Hukuk Müşaviri 
Personel Daire Başkanı 
Abone İşleri Daire Başkanı 
Komptrölörlük (Malî İşler) Daire Başkanı 
Etüd ve Planlama Daire Başkanı 
Su İnşaat ve Onarım Daire Başkam 
Kanal (Pis Su) İnşaat Daire Başkanı 
Su Taşıma ve Su Şebekesi Daire Başkanı 
Vakıf Sular Arıtma Daire Başkanı 
Kanal Şebeke Daire Başkam 
Elektrik ve Mekanik Daire Başkanı 
Uzman Tabip 

Toplam 
2 nci DERECE 
Daire Başkan Yardımcısı 
Muhasebe Müdürü 
Bütçe Sevk ve Kontrol Müdürü 
Satınalma Müdürü 
Malzeme İkmal Müdürü 
Abone İşleri Müdürü (İstanbul - Beyoğlu - Asya) 
Bilgi İşlem ve Araştırma Müdürü 
Emlak İşleri Müdürü 
Harita İşleri Müdürü 
Su Proje Müdürü 
Kanal Proje Müdürü 
Teknik İşler Müdürü 
İnşaat Müdürü 
Bakım Onarım Müdürü 
Kanal İnşaat Müdürü (İç ye Dış Finanslı) 
Isale Müdürü 
Vakıf Sular Müdürü 
Su ve Kanal Şebeke Bölge Müdürü 
(İstanbul - Beyoğlu - Asya) 
Arıtma Tesisleri Müdürü (İstanbul ve Asya Bölgesi) 
Pompa İstasyonları ve Elektrik Müdürü (İstanbul ve 
Asya) 
Araçlar Müdürü 

G.İ.H. 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

S.H.S. 

G.İ.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

21 

3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1! 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
2 

1 
1 

500 
400 
400 
400 
400 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 -
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

200 
200 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİNİN 10 UNCU MADDESİNE BAĞU «EK - 1 SAYILI CETVEL» 
AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR. 
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(İçişleri KoMisyonumın JC'abul Ettiği Metne Bağlı Cetvel) 

U N V A N Sınıf Adet Bk Gösterge 

2 nci DERECE 
Atölyeler Müdürü 
Su Kalite Kontrol Müdürü 
Uzman 
Avukat 
Sivil Savunma Uzmanı 

G.l.H. 
» 
» 

Av.H. 
G.l.H. 

1 
1 
8 
2 
2 

200 
200 

200 

Toplam 47 

3 üncü DERECE 
Zabıt ve Kararlar Müdürü 
Halkla İlişkiler Müdürü 
Genel Evrak Müdürü 
İşçi Personel Müdürü 
Memur Personel Müdürü 
Sosyal ve İdarî İşler Müdürü 
Eğitim İşleri Müdürü 
Başmüfettiş 
Teknik Şef 
Avukat 
Uzman 
Sağlık Memuru 
Tercüman 
Doktor 
Başmühendis 
Mimar 

G.l.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

T.H.S. 
Av.H. 
G.l.H. 
S.H.S. 
G.l.H. 
S.H.S. 
T.H.S. 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
3 
6 
1 
2 
2 
25 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Toplam 69 

4 üncü DERECE 
Müfettiş 
Başkontrolör 
Uzman 
Sağlık Memuru 
Doktor 
Teknik Şef 
Yüksek Mühendis - Mühendis 
Yüksek Mimar - Mimar 
Tekniker 
Avukat 

G.l.H. 

Toplam 

Genel Toplam 

•^>-a-<eı 

» 
» 

S.H.S. 
» 

T.H.S. 
» 
» 
» 

Av.H. 

—«,.. 

1 
6 
1 
2 
40 
41 
4 
4 
3 

110 

247 
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