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437 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Al Baraka vıe Faisal Finans ku
rumlarının, kuruluş şekli ve faaliyetleri ile, la
ik devlet anlayışına aykırı davranışlarda bu
lunan basım ve yayın kuruluşlarını destekle
meleri konusunda gündem dışı konuşması. 437:439 

2. — Ordu MilLeitlvıeıkili Bahriye Üçok'un, 
fındık üreticilerinin alacaklarımın ödenmesin
deki gecikme konıusuında ıgümdem dışı konuş
ması ve Sanayi ve Ticaret- Bakanı 'Hüseyin 
Cahit Aral'ın cevabı. 439:440; 

B) Tezkereler ve önergeler 440 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan 

Devlıet Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devtet Balkanı Abdullah 
Temekeei'main vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ıdak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1290) 440 

IV. — KANUN TASARI VE TEKIUF-
LERÎYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — toüaribul Miltetvekili Ercüment Ko-
mu'kmam ile Zongulidak Milletvekili Pertev Aş-
çıoğîıulnun Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Mecliisince Denetlen
mesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
'(2/150) (S. Sayısı ': 538) 

12. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesi Hakkında 2111 ısayılr Kamun Hükmünde 
Kararname ve Bayındıırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizmi; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) '(S. Sayısı • 532) 

Sayfa 

440 

440:486 

486 

3. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevli
leri Hakkımdaki Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yetiki Kanununun Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Kjornıisyonu Raporu (11/827) (£5. Sayısı : 
541) 486:496 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Edirne Milletvekili TüYkân Turgut 

Arıkan'ıın, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıl
larında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin soru
su ve Ulaştırma Balkanı Veysel Atasay'un ya
zılı cevabı (7/1680) 

Sayfa 
496 
496 

496:504 

Sayfa 
2. — Edirne Milletvekili Türıkâın Turgut 

Arı'kam'ım, Türkiye Demir Çeli'k İşleftmeleri, 
Türkiye Taşikömürü Kurumu ve Karadeniz 
Bakır İşletmeleri A.S^nin, 1980 - 1986 yıl
larında iışltürak ötitiıkleri ışirkeblerte ilişkin so
rusu ve Devlöt Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
yazılı cevabı (7/1683) 505:507 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

THMİM Genel Kurukı saat 14.30'lda açıldı. 
Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal'ın, 1380 Sa

yılı Su Ürünleri Kanununun 7 nei Maddesinin Değiş-
tirilımeısi ve 36 noı Maddesine Bir Bent Eklenmesi 
Hakkımda Kanun Teklifini (2/175) geri aldığına dair 
önergesi okundu; Tanım, Onman ve Köyiş/eri Ko
misyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 16 ar
kadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege so
runlunun sağlıiklı bir çözlüıme ulaştırılabilmesi için ko
nuyla ilgili olarak ıbugüne kadaırki gelişmeleri ve alı
nan önlemleri tespit etmek a-macuyla ibiır M'ecliıs araş-
tınma&ı açılmaısiiina ilişkin ömerıgeısi (10/54) Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önerıgesi-
niın gündemde yerini alacağı ve öngörülmesinin şura
sında yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meeli'si İçtüzüğü Teklifinin 
(2/191, 2/203) ı(S. Sayısı : 344 ve,344^ 1 inci Ek) gö-
rülşmelerine devam olunarak; 

100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 
114, 115, 117, 118, 119, 120, 121 inci maddeler kabul 
edildi. 

10)1, 1103, 110, 116 nei maddeler Komisyona geri 
Verildi. 

1)212 nei maddenin oylanması sırasında karar ye
ter ısaıyıısı bulunamadığından; 

2 Nisan 1987 Perşerrtbe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere ıbirlıeşi'me saat 19,00'ıda son verildi. 

Balkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

»>•-« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbflen (Kırklareli), tsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya- J (Yoklama yapıldı) 
pılacaktır. I 

III. — BAŞKANLIĞIN GEN2L KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

in, Al Baraka ve Faisal Finans kurumlarının, kuru
luş şekli ve faaliyetleri ile, laik devlet anlayışına ay
kırı davranışlarda bulunan basın ve yayın kuruluşla
rını desteklemeleri konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

Sayın Türkân Arıkan, Türkiye Vakıflar Bankası 
ile Al Baraka ve Faysal (Faisal) Finans kurumları 
arasındaki mevduat toplama konusunda söz istemiş
lerdir. 

Buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Bankası 
şubeleri aracılığıyla, Al Baraka ve Faisal Finans ku
rumları için toplanan fonların tutarını, bir soru öner
gesiyle Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay'a sordum; 
aldığım cevabın bir bölümünü aynen okuyorum : «Bu 
konu bir yandan Türkiye Vakıflar Bankasının iç 
muamelelerine taalluk etmekte, diğer yandan, ban
kanın, adı geçen müşterisi yönünden gizli kalması ge
reken bir konuya ilişkin bulunmaktadır. Bu itibarla, 
verilen önergede açıklanması istenilen hususlar, 3182 
sayılı Bankalar Kanununun 83 üncü maddesi anla
mında bir banka sırrı oluşturmaktadır. Sözü edilen 
Kanunun 83 üncü maddesi gereğince, banka sırrı sa
dece, DU konuda bilgi almaya kanunen açıkça yetkili 
kılınan mercilere bildirilebilir. Bankaya ve müşterile
rine ait sırların, kanunen yetkili kılınan mercilerden 

başkasına açıklanmasının ise cezaî müeyyidesi bulun
maktadır. (3182 sayılı Bankalar Kanunu, Madde 83/1) 

Ayrıca, ticari sır, banka sırrını da kapsayan geniş 
kapsamlı bir kavramdır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 103 üncü maddesinin son fıkrasında, 
ticarî sırların Meclis araştırması kapsamı dışında ka
lacağı açıkça gösterilmiş bulunmaktadır. Soru, Mec
lis araştırmasından her yönüyle daha dar kapsamlı 
bir bilgi edinme mekanizması olduğuna göre, ticarî 
sır niteliğindeki banka sırrının, yazılı veya sözlü soru 
konusu yapılamayacağı açıktır.» 

Sayın milletvekilleri, Türk hukuk lügatında ban
ka muamelatına ait sır kavramı aynen şöyle tanım
lanıyor : «Vazifeleri dolayısıyla bir bankanın me
murunun, bankanın işlerine veya bir kimsenin ban
kadaki hesabına (alacak - verecek) vâkıf olup da, if
şa etmemeye mecbur olduğu malumattır» 

Şu durumda Bankalar Kanununun 83 üncü mad
desinde bahis konusu olan, banka mensuplarıyla, ban
ka murakıplarıdır. 

Yine aynı lügatin meslek sırrıyla ilgili bölümünde, 
«Sırrın meşru sebebe müsteniden ifşası (başkasının 
hayat veya sıhhatini korumak maksadıyla ifşa et
mek gibi) cezayı müstelzim değildir» görüşü vardır. 

Türk Ticaret Kanununda ise, haksız rekabetle il
gili bölümde, 57 nci maddenin 8 inci fıkrasında, «Hüs
nüniyet kaidelerine aykırı bir şekilde elde ettiği veya 
öğrendiği imalat ve ticaret sırlarından haksız yere 
faydalanmak veya onları başkalarına yaymak» şek: 

linde açıklama bulunmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, soru önergemde, özel finans 

kurumlarına fon yatıranların isimleri sorulmamıştır. 
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Sadece, Vakıflar Bankası aracılığıyla ne kadar fon 
toplandığı ve bunun karşılığında ne kadar ücret alın
dığı sorulmuştur. Nitekim, bankalarla ilgili bu tür 
bilgiler kamuya açıktır. Ben, Anayasamızın 24 üncü 
maddesinde belirtilen tehlikelere karşı titiz ve dik
katli olarak bu tür soruları sormaktayım. Anayasa
mızın 24 üncü maddesi şöyledir : «Kimse, Devletin 
sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini, 
kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya 
siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama ama
cıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duy
gularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemez ve kötüye kullanamaz.» * 

Şimdi de, geliniz bir başka olguyu birlikte incele
yelim. Yine bir soru önergeme verilen cevaba göre, 
Al Baraka ve Faisal Finans kurumları, SEKA'dan, 
basın kuruluşları için kâğıt almışlardır. Mevzuata gö
re buna bir şey söylenemez; ancak, alınan kâğıtların 
34 tonu Zaman Gazetesi için, 40 tonu Yeni Asya Ya
yınları için alınmıştır. Kütüphanede Zaman Gazete
sine bir göz gezdiriniz, görüşlerinin istikametini açık
ça görürsünüz. Yeni Asya Yayınlarının, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından ilk, orta ve lise öğrencilerine 
tavsiye edilen kitaplarındaki laiklik aleyhindeki pro
pagandalarını ve Bedîüzzaman methiyelerini geçen 
haftalarda yüce Meclise Örnekleriyle açıklamaya ça
lışmıştım. 

Laiklik ilkesinin nasıl yok edilmek istendiğini gör
memek mümkün mü? Zincirin halkaları öyle güzel 
birbirine bağlanmış ki, Sayın Bakanın cevap vermek 
istemeyişinin nedeni, banka sırrı veya ticarî sır ol
gusu değildir; söz konusu özel finans kuruluşlarının 
Vakıflar Bankasıyla bütünleşerek, faaliyetlerini nasıl 
katladığını gizlemektir. Sayın Bakanın böylesine, 
kraldan fazla kralcı oluşunu anlamak gerçekten zor. 

Zira, bu özel finans kurumları faaliyetlerinin 2,5 
kat arttığını, kendileri televizyonda gümbür gümbür 
açıklıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, finansman darboğazına çö
zümler aranırken, islam ülkeleri kaynaklı özel finans 
kurumlarının kurulmasında bir yarar görülmüş; iyi 
niyetlerle başlatılan bu uygulamanın tehlikeli ve sa
kıncalı yönleri vardır ve giderek gelişmektedir. 

Balkınız, nasıl: Bu kurumlar, Vakıflar Bankasıyla 
işbirliğine girişiyorlar, ülkemizin çeşitli yörelerinde' 
sade vatandaşlarımızın kaynaklarını topluyorlar; bu 
kaynaklarla, bazı kuruluşların da kâğıt ihtiyaçlarını 
karşılıyorlar; bunlar arasında, laik devlet anlayışına' 

karşı yayınlar yapan bazı basın ve yayın kuruluşlarını 
'besliyorlar, palazlandırıyorlar. 

Bankacılık sektöründe haksız rekabete neden olu
yorlar. Bankalar Kanununa göre, açılacak her şube 
için, nüfusa göre 250 milyon ila 62,5 milyon lira ara
sında öz kaynak sağlamak zorunluluğu vardır. Al Ba
raka ve Faisal Finans, mevduat topladıklarına, şu ve
ya bu şekilde kredi açtıklarına göre, bankacılık işlem
leri yapmaktadırlar. 67 ilde şube açmak zorunda kal
salardı, her biri, sanıyorum, en az 10 milyar lira do-„ 
layında öz kaynak sağlamak zorunda kalacaktı, îşte, 
Vakıflar Bankası, onları bu külfetten kurtarmıştır. 

Faiz oranlan ile bu kuruluşların aldıkları ve ver
dikleri kâr payları arasında da dengesizlikler vardır. 
Faiz oranlarını Merkez Bankası belirlerken, bu kurum
lar kâr payı konusunda daha rahat olabilmektedirler. 
Bu da, bankacılık sektörü içinde haksız rekabet ya
ratmaktadır. 

Bir ilginç yön de şudur: 16 Aralık 1983 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararında, özel finans kurumlarının 
100 ortaklı olarak kurulabilecekleri belirtilmiştir. Oy
sa, kısa bir süre sonra yayınlanan Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı Tebliğinde, kuruluşun, asgarî 5 ku
rucu ortak olmak üzere, 100 ortaklı anonim şirket 
şeklinde olabileceği açıklanmıştır. Her iki özel finans 
kurumu da, 5 - 6 kurucu ortakla kurulmuşlardır; son
radan ortak sayıları lOO'e çıkarılmıştır; yani açıkça, 
Bakanlar Kurulu kararma aykırı uygulama yapılmıştır. 

Yine, Bakanlar Kurulu kararına göre, cari hesap
lar ve katılma hesaplarının nama yazılı olması gere
kirken, daha sonra yayınlanan Merkez Bankası tebli
ğinde, hamiline yazılı hesaplara cevaz verilmiştir. Gö
rüyorsunuz hep aldatmaca. 

Vergi muafiyetleri de ayrı bir haksız rekabet yarat
maktadır. 

Bunların dışında, kayıt ve hesaplarını mikrofilm 
şeklinde muhafaza etmeleri de gerçekten ilginçtir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Defter ve belgelerin kolayca başka mahallere ta
şınması mümkün değildir; oysa mikrofilmler bu açı
dan da avantaj sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, üç dört aydan beri kamu
oyunda laiklik konusunda çeşitli tartışmalar yer al
mıştır. Çağımızda çok yönlü siyasal, ekonomik ve 
kültürel ilişkiler, kuşkusuz kaçınılmazdır; ancak, kan-
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tarrn topuzunun bir yöne kaydırılması büyük tehli
keler yaratır; hele bu kayma laiklik ilkesine tama
men karşı olan gruplara doğru olursa, tehlikenin çapı 
o ölçüde genişler. Uygarlaşmamızın ve Yüce Atatürk' 
ün deyimiyle adam olmamızın tek yolu, laiklik ko
nusunda en küçük bir tavizi dahi vermemektir. Dev
let Bakanı Sayın Oksay «ticarî sırdır, banka sırrıdır» 
diye sorularımızın cevabını vermekten kaçamaz, kaç
mamalıdır. Şimdi soruyorum: Sayın Oksay laikliğe 
yürekten inanıyor mu, inanmıyor mu? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Allah
sız!.. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Laiklik ilkesini korumak istiyor mu, istemiyor mu? 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Sana ne? 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sana 

ne? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

İnanıyorsa ve istiyorsa, bu bilgileri kamuya açıkla
mak zorundadır. Devletimizden, Atatürk ilkelerinden 
yana mıdır; yoksa, bu kuruluşlarla ilgili bazı bilgi
leri gizlemekten yana mıdır? 

Sayın milletvekilleri, bazı değerli ANAP'lı millet
vekili arkadaşlarım, partinin, MSP görüntüsünden 
rahatsız olmaktadırlar. Bu rahatsızlığı gidermek isti
yorsanız, Devlet Bakanı Sayın Oksay'ı da dikkatle 
izlemelisiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türkân Arı-
kan. 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, fındık 
üreticilerinin alacaklarının ödenmesindeki gecikme ko
nusunda gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok, fındık üretici
lerine ödeme yapılmasıyla ilgili gündem dışı konuşma 
talep etmiştir. 

Buyurun Sayın Üçok. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; kısa adı Pisikobirlik olan Fın
dık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin, fındıkta kilo 
başına vermekte olduğu 100 lira farkı durdurduğunu 
söyleyenler vardı. Son zamanlarda aldığım bilgiye gö
re de kısmen ödemiş bulunuyor; ama bugüne kadar 
üreticiler her gün Fiskobirlik'in önünde saatlerce bek
ledikleri halde, bir türlü paralarını alamamaktadır
lar. İlgililer ödemeyi durdurmayı, paranın olmayışına 
bağlamak istemektedirler ve parasızlıktan kaynaklan

dığını söylemektedirler. Üreticiler günlerdir şehirde 
sıkıcı ibr yaşam sürdürüyorlar; ama söz verilen gün 
geldiğinde gene ödemeler yapılamıyor, örneğin, bir 
üretici - adı bende mahfuz, istenirse söylerim - şöyle 
diyor : «Sekiz kezdir gelip gidiyorum, paramı alama
dım. Devlet bize yardımcı olmalı.» 

Erenli Köyünden bir başka yurttaşımız: «On nü
fusum var. Geçimimi fındıkla sağlıyorum. Köyden 
şehire gele gide usandım. Ayrıca, elimde avucumda 
param kalmadı. Param olmadığından da köyüme gi
demiyorum; bura'da komşularımın yanında kalıyorum. 
On gündür sadece çay ve ekmekle karnımı doyuru
yorum.» 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Yalan. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bir başka yurttaş 

«Tek geçim kaynağımız fındık.» bir başka yurttaş «Ya
rı aç yaşıyoruz.» bir başkası «Yirmibeş gündür öde
necek parayı bekliyorum. Tanıdığı olanlar paralarını 
alıp gidiyorlar» diyorlar. 

Şimdi soruyorum: Sayın hükümet, böyle yüzler
ce, binlerce şikâyetçinin olduğunu acaba biliyor mu? 
Eğer bu konu şimdiye kadar duyurulmamışsa, bu kür
süden şimdi ben duyuruyorum. 

Sayın hükümet geçim 'kaynağı kısıtlı olan Ordu 
üreticilerine alacaklarını ne yapıp yapıp hemen Öde
mek yolunu düşünüyor mu? Çünkü hükümet, yarım 
milyar lirayı bulan borçlan herhalde halen ödeme
miştir. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahriye Üçok. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Saym Başkan, cevap ver
mek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN —r Buyurun efendim, buyurun Sayın 
Bakan Cahit Aral. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Radyasyon-
cu geliyor, onu da izah eder. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Saym Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; sayın milletvekilimiz, Fisko-
birlikMn 100 lira ilaVe Ödemelerinin büyük çapta ak
saklık gösterdiğini burada ifade ettiler. 

57 500 ton fındık mubayaa edilmiş ve buna 40 mil
yar lira ödenmiş idi; Yüce Meclise mubayaalar sıra
sında arz etmiştim. Geri kalan 100 lira ilaveyi ise, ve
sikasını getirenlere kesinlikle ödüyoruz. Şu anda 500 
milyon bakiye var diye bir durum sözkonusu değildir. 
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Herhalde burada sayın milletvekilimize intikal eden 
bilgilerde bir hata olmuş olacak. 

Ben biraz sonra derhal tahkik edeceğim ve yine 
kesinlikle ifade edeyim, para mevcuttur, herhangi bir 
şey beklenmiyor, paramız orada mevcut. Banka borç
larımızı kapatmışız, ihracatımız mükemmel gitmiş. 
Hükümetten para beklemiyorlar; ki... Bankada mil
yarlarca lira parası olan bir müessesenin, herhangi bir 
para beklemeden dolayı ödeme yapmaması sözkonusu 
olamaz. Ancak, ellerindeki vesikayı, yani satış belge
lerini getirmemişlerse, bundan doğan bir hata olabilir. 
Bu da olmadığı takdirde, zaten paranın verilmesi söz
konusu değildir, öyle zannediyorum ki, şahsa bağlı 
olarak veya tasarrufa bağlı olarak değil, sayın millet
vekilimize intikal eden bir bilginin hatasından olacak; 
çünkü, şu anda Fiskobirlik'in bankada milyarlarca li
rası mevcuttur. Aynı zamanda, bu hususta talimat çok
tan verilmiştir. Bu hususta bana, şu an sayın millet
vekilimin dışında da hiçbir yerden bir bilgi de intikal 
etmemiştir. Ayrıca da bu ikazlarına teşekkür ederim. 
Yine gerekli alakayı göstereceğim; ama, müsterih ol
sunlar ki, böyle bir şey yoktur. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Asçıoğlu'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmına ge
çiyoruz. 

İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ile Zon
guldak MilletvekiM Pertev Asçıoğlu'nun,, Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifinin görüşülmesine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

(1) 538 S. Sayılı Basmayan 26.3.1987 tarihli 82 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

2 . 4 . 1987 O : 1 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Ba

kanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1290) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup 

bilgilerinize arz edeceğim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Nisan 1987 ta
rihinde Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Necmettin Karaduman 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Efendim, geçen birleşimde teklifin tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştı. 

Teklifin Anayasa Komisyonuna havalesini isteyen 
önergenin oylanmasında, karar yetersayısı teşekkül 
etmediğinden, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım. 

Efendim, önerge Sayın Turan Bayezit ve arkadaş
ları tarafından verilmiş olup, teklifin Anayasa Komis
yonuna havalesini önermektedir. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, löl*i 
arıyoruz.. 

BAŞKAN — Evet efendim 101'i arıyorum. 
Efendim, bu oylamayı tekrarlayacağım. Eğer bu 

tekrarlamada da 101 'i bulamazsak ara vermek mec
buriyetindeyim. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Birleşime yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 10.45 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 11.15 

BAŞKAN: Başkanvekiii İskender Cenap Ege 

KÂTlP ÜYELER: Cemal Özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — 85 inci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/ , — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ile 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/150) 
(S. Sayısı: 538) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Önergenin oylanması sırasında yetersayı buluna

mamıştı. 

önergeyi tekrar oylayacağım. 
Teklifin Anayasa Komisyonuna, havalesini isteyen 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

Efendim, yetersayı yoktur. (ANAP sıralarından 
«var» sesleri.) 

Bfend'im, kendiniz sayın. 

Birleşime 15 dakika ara. veriyorum. 

Kapanma Saati: 11.20 

»>•-« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 11.35 

BAŞKAN: Başkanvekii İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER: Cemâl Özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) 

IV. — KANUN TASARI .VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ile 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/150) 
(S. Sayısı: 538) (Devam) 

BAŞKAN — 85 inci Birleşimin Üçüncü Oturumu
nu açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve hükümet?.. Burada. 

Mevcut kanun teklifinin Anayasa Komisyonuna 
havalesini ihtiva eden elimizde bir önerge vardı ve 
bu önergenin oylanmasında kalmıştık. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi hususu kalbul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanım Teklifi 

BİRİNCİ DÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu iktisadî 

teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince ku
ruluş amaçlarına göre denetlenmesine dair usul ve 
esasları düzenlemektir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — ödenmiş sermayesinin yarısından 

fazlası kamu tüzelkişilerince sağlanmış olan kurumlar 
ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından faz
lasını sağlamış oldukları diğer kurumlar ve yukarıda 
sayılanlardan olmamakla beraber kendilerine bazı fca-' 
mu yetki ve görevleri verilmiş olup galip vasıfları bu 
kamu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşlarından olmayan özel ka
nunlara taibi kurumlar ve İller Bankası, bu Kanunla 
konulan denetime tabidirler. 

Mahallî idarelerin ve kamu kurumu niteliğindeki' 
meslek kuruluşlarının, ödenmiş sermayesinin yarısındıan 
fazlasını sağladıkları kurumlar ile bu kurumların öden
miş sermayesinin yarısından fazlasını sağladıkları ku
rumlar ve milletlerarası andlaşmalar gereğince özel 
teşebbüsün idaresine bırakılan kurumlar, bu Kanunla 
konulan denetime ta'bi değildirler. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kamu İkti
sadî Teşebbüsü sayılmaz. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ile sermayesinin yarısından fazlası yukarıda 
anılan kişi ve kurumlar tarafından sağlanan kamu 
'bankaları ve bu Kanun kapsamına dahil olup da ban
kacılık alanında da faaliyette bulunan kurumların bu 
faaliyetleri bu Kanunla konulan denetime tabii değil
dir. Sözü geçen bankaların Türkiye Büyük Millet Mec
lisince denetlenmesi Anayasanın 162 nci maddesinde 
sözkonusu millî bütçenin incelenmesi yoluyla yapılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Murat Sökmenoğlu, şahıs
lan adına da Sayın Türkân Arıkan ve Sayın Vural 
Arikan söz almışlardır. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Murat Sök
menoğlu; buyurun efendini. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
ı SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 1961 Anayasasıyla, «'Kamu iktisadî te
şe'bbüsü» deyimi mevzuatımıza girmiş ve bunların, ka
nunla tespit edilecek esaslara göre, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından denetleneceği hükmü ge
tirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
tanımı ise, ilk kez, 1964 yılında çıkarılan Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında (468 sayılı) 
Kanunda yer almıştır. Bu kanunda KİT tanımı; 
«Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel
kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile, bu kurum
ların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını sağ
lamış oldukları diğer kurumlar ve yukarıda sayılan
lardan olmamakla beraber, kendilerine bazı kamu yet
ki ve görevleri verilmiş olup, galip vasıfları bu kamu 
hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarından olmayan özel kanun
lara tabi kurumlar ve İller Bankası...» şeklinde de
netlenecek kurumlar tarif edilmiştir ve malumunuz 
olduğu veçhile tanımı yapılmıştır; bu kanunla, 3460 
sayılı Kanundaki umumî heyetin görevlerini yapmak 
üzere, milletvekillerinden oluşan KİT Karma Komis
yonu kurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonun
ca kabul edilen Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fon
ların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci maddesinde de, 
yukarıdaki tanım aynen yer almıştır. Ancak, işbu 
teklife (kanun kapsamına) Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ile sermayesinin yarısından fazlası - yuka
rıda anılan - kişi ve kurumlar tarafından sağlanan 
kamu bankaları ve bu Kanun kapsamına dahil olup 
da bankacılık alanında da faaliyette bulunan kurum
ların bu faaliyetleri dahil edilmemiş ve denetim dışı 
tutulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu bankaların denetimlerinin 
ise, Anayasanın 162 nci maddesinde söz konusu mil
lî bütçenin incelenmesi yoluyla yapılacağı teklifi ge
tirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, mülga 3460, 440 ve 2929 
sayılı, kanunlar ile, halen yürürlükte bulunan 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre tanım
ları yapılan kamu iktisadî teşebbüsleri, Yüksek De
netleme Kurulunca denetlenen kuruluşların kanun ve 
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statülerinde belirlenen amaç ve esaslar, uzun vadeli 
kalkınma planı ile programlara uyulup uyulmadığı; iş
letme bütçelerinin gereklere, işlemlerinin bütçelere, ma
liyet bilanço ve sonuç hesaplarının dönem faaliyetleri
ne uygunluğu; ileri işletmecilik esaslarına uyulup uyul
madığı, işlemlerin hukuka uygunluğu, verimlilik ve 
kârlılık ilkelerine uyulup uyulmadığı, kuruluşun za
rara uğratılıp uğratılmadığı konularında düzenlenen 
yıllık raporlar, ivedi durum raporları, bunlarla ilgili 
kuruluşların ve bakanlıklarca verilen cevap ve mü
talaalar ile Yüksek Denetleme Kurulunun talebi üze
rine ilgili bakanlıklarca yapılan tetkik ve tahkikler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunca ya
pılan denetimin temel belgelerini oluşturmaktadır. 
Zira, kamu iktisadî teşebbüslerinin ekonomik gerek
lere göre ve esnek bir çalışma sistemine sahip olma
ları gereği, kamu yönetiminin tabi olduğu Sayıştay 
denetiminden farklı bir denetim sistemine tabi olma
ları gereğini ortaya çıkarmış, KİT'ler için özel bir 
denetim sistemi düzenlenmiştir. 

Bu denetim görevi de 72 sayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Kuvvetinde 
Kararnameye göre bu kurula verilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, kurul, kamu iktisadî te
şebbüslerini, özel kanunlarında Yüksek Denetleme 
Kurulunun denetimine tabi olduğu belirtilen kurum 
ve kuruluşları, sosyal güvenlik kuruluşlarını, iktisadî, 
malî, idarî, hukukî ve teknik yönden sürekli olarak 
gözetim ve denetim altında bulundurmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasasının 165 inci 
maddesinde, «Sermayesinin yarısından fazlası doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan 
kamu kuruluş ve ortaklarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir» 
hükmü getirilmiştir. (Tanımda kullanılan «sermaye» 
ve dolaylı olarak, «devlete ait olma» kavramları, ser
maye kavramına dayandırılmıştır. Öncelikle, oldukça 
geniş kapsamlı olan bu kavramların, hazırlanan yeni 
kanunda açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Hal
buki, yeni kanun teklifinde, 468 sayılı Kanunda yer 
alan tanım aynen tekrarlanmıştır. 

KİT'ler hakkında halen uygulanmakta olan 233 
sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede yer alan tanımlar ile kanun 
teklifindeki tanımlar arasında uygunluk bulunmamak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasasının 161 inci 
maddesinde, «Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri 
dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık 

bütçelerle yapılır» hükmü yer almaktadır. Bu hükme 
göre, kamu iktisadî teşebbüslerinin denetiminin, Ana
yasanın 162 nci maddesine göre, millî bütçenin ince
lenmesi yoluyla yapılmasının, Anayasanın bu hük
müne aykırılık teşkil ettiğini şahsen ifade etmek is
terim. Kaldı ki, 165 inci maddesi, kamu iktisadî 
teşebbüsleri için ayrı bir kanunla denetleneceği hükme 
'bağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifinin 2 nci mad
desinin ikinci paragrafında yer alan hüküm, 233 sa
yılı Kamu iktisadî Tesdbbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 72 sayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye de aykırı bulunmaktadır. Kanun tekli
finde, bu kanunlardaki aksine hükümlerin yürürlük
ten kaldırıldığına dair bir hükmü içermemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin KİT'ler üzerindeki denetimi, bu kuruluşların 
faaliyetlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye, kuruluşla
rın, devletin aleyhine doğacak zararları önlemeye ve 
kuruluşları tedbir almaya yönelik olarak, sorunları
nın ve konularının üst düzeyde tartışmaya imkân ve
ren bir nitelik taşımakta olduğu malumlarınızdır. 

Kanun teklifinin 2 nci maddesinin ikinci paragra
fında yer alan hüküm ile bu amaç ortadan kalkmak-
tar bir anlamda Hazinenin menfaatlarmın korunması 
asgariye indirilmekte, hatta ortadan kaldırılmaktadır. 

1938 yılından bu yana devam eden bir denetimin, 
hiç bir gerekçe gösterilmeden kaldırılmasının düşün
dürücü olduğunu - altını çizerek - tekrarlıyorum. Sa
yın milletvekilleri, çünkü gerek kamu sermayesinin, 
gerekse halkın, bir devlet bankası güvencesi altında 
yatırdığı tasarrufunun nasıl kullanıldığının tespiti or
tadan kalkmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada usulsüz olarak 
açılmış, kişi kayırılarak açtırılmış kredilerin, yapılan 
işlemlerin kamu denetiminden kaçırılması şeklinde bir 
olayla da karşı karşıya kalınmaktadır. Devlet banka
larına aktarılan kaynakların nasıl kullanıldığı, kâr
lılık ve verimlilik ilkelerine uyulup uyulmadığı, bütçe 
ile kalkınma planı ile, programlarında yer alan ted
birlerin ve ilkelerin yerine getirilip getirilmediği husus
larının araştırılması ve denetimini ortadan kaldır
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifinde, 468 sayılı 
Kanunda yer almamış olan denetimin etkinliğini sağ-
layack hükümlere de yer verilmemiş olmasına da 
dikkatlerinizi çekmek isterim. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bankaların de
netimindeki KİT Komisyonunun devre dışı bırakıl
ması ile ilgili 'bütün bu esasların ve sakıncaların üze
rinde durulması gerektiğini tekrar vurgulayarak, yü
ce heyetinizi saygı ile selamlıyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sökmenoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Ayhan Fırat; buyurun efendim; 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu 
teklif, daha önce de arz ettiğim gibi, hükümetin bun
dan önce çıkardığı «şirket kurtarma» adıyla tanım
ladığımız yasanın bir devamı olarak huzurlarınıza gel
miş oluyor. Bu teklifin kapsam maddesi, kamu iktisa
dî , teşebbüslerinin ve fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetimine aittir. Kapsam maddesinde, 
eskiye nazaran iki fark getirilmiştir. Bunlardan bir 
tanesi, milletlerarası iştiraklerin olduğu kurumların 
denetim dışı bırakılması; ikincisi de, bankaların de
netim dışı bırakılmasıdır. 

Bugüne kadarki tatbikatta, denetim görevinin, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmış 
olduğu hepimizce malumdur. Aksayan nokta nedir ki, 
bugün bu yasa getiriliyor ve anlaşmalarla kurulmuş 
olan şirketler veya kurumlarla, bankalar, Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi dışında 
bırakılıyor? Bu hususta elimizde somut delil yoktur. 
Hükümet, yüce Meclisin önüne mahzurlarını getirip 
koymamıştır; «Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu, bankaları, bugüne kadar şu şu noktalarda eksik 
denetlemiştir, yanlış denetlemiştir, yapamamıştır» 
demeımrş'tiiır. B'in'idenibiue karşılmıza gelen yasa teklifi, 
bugüne kadar görevimi yapan bu kurulmu devre dışı 
Ibınalkrna'kltadıır. îçfte o nedenle, bu kbnuya lütfen 
ehemmiyet verimenizi istirham ediyorum. 

IHJepıiriizliın d-5 malum olduğu üzere, ta 1938 yılım
dan beri KİT'leri ve bakkalları denetleyen Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulunun uhdesinde, banka
lardan yetiişimiş olan geniş çaıplta uzman elemanlar 
vardır. Bu elemanlar, bankaları idarî, teknik ve malî 
yönden denetlerler. Denet;ım raporları KİT Komis
yonuna gelir ve KİT Koimilsyonumda görüşülür. Eğer 
burada banka yöneticileri veya idarecilerinin, "ulusal 
çıkarlar aleyhine, Anayaisai aıleyttıane, yasalar aleyhine 
ıtalllbllkaltilıan var ise, KİT Kam'isyonunda bu sualler so
rulur ve icap et)ti.ği takdirde de ibra ediknezlerdıi. 
E)ğer bu denetimi orlganını devre drşı bırakırsanız, 
-ıgene söyluyoruim- yalnız Bajğbanlk, yalnız Totank, 
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yalnız H.isarlbank, yalınız İstanbul Bankası veya yal
nız şu bankası değil, daha birçiolk banka kapanmada 
sıraya girer. Bunlar denetimi dıışı nasıl bırakılır? Bu
gün devletin, ülkenin, 2 triılyonum üzerindeki ma'iî 
varlığı bu bankalar kanalından ş'klkeitlere aktar Jmırşı-
tır; bunları geri alıma olanağını bulamıyoruz. Done-
tim dıışı bırakırsanız, bunları naisıl elde edersimiz, na-
'sıl kontrol edersıiniz, yanlı verilen krediıleri nasıl ön
lersin'iz? iıMltetlerıarası an'laşım'alaırlıa herhangi 'bir ku-
rumlda yüzde 2, yüzde 3 nispetimde yabancı serma
yenin gelıme&i bu şirketin denetiım dıışı bırak tlaı ıs :mı 
neden icap ebtirir atrlkaldaşılaırıım? bülJton çıkın, bu kür-
siüldon bunun nedenlerimi bize anlattın. Burada görev 
yaıpmrş bir kişi olarak ben de bileyim ki, söylenen-
ler hakikaten doğrudur., inanalım; mulhaılefei elar ak 
.si'Zıi desltelkleyeiiim. Bize hiçbir gerekçe veıım^den, «(Ku
rumlarda yüzde 1 yaibancı sermaye var» diye bun
ları denetim dıışı 'bıralklmak acalba doğru mudııı? 

Değerli arkadaşlariım, geleliım bankalar konusuna.: 
Tekrar söylüyorum, balkınız, Meclisten dalha önce 
Ibiır yasa geçirdiniz; bu Yalsada, sözde, •sıerımayemin 
tabana, yaiygınlaşımıaisunı aimaçlıyörlsunuz; falkat serma
yenin tabama yaygımlaışlması mümlküm değildir. Batık 
'şirketlerin sermaye payları büyük oranda, bankala
rın üstünde kalacalkltır. Çunlkiü bankalar, bunlara ver
dikleri kredileri; geri alatmamak'taidırlar. 

Acalba bu tesisler neleridir? Bu tersler b 1113ün üre
timde yer almış olan tesirleridir ve teknik bakımdan 
da denetlenmeleri gerekir. Siz bunu, eğer KİT Ko
misyonunun denetiminıdeın çıkarırsanız, kime ve naısıl 
denıatletecelkls.inrz? Bültçe Komilsyonundan millî büt
çe geçerken, bankaların teknik ve idarî yönden de
netimlerine bir imlkân var mıdır? Yoktur. Daha ön
ce de söylediğim g:!bi, KİT Komisyonunda 35 tane 
Ikıymetlıî arlkadaşımız vardır; bu 35 arkaldaışımızın 
20 tanesi de hükümet kanadındandır. Bu atik ad as
lanımızın bingilerinden mi, görigüterinden mi, yoksa 
yapitılkları hizmetlerinden mıi şikâyetimiz vardır ki, 
bankaları KİT Komisyon unun demetlimi dışıma, çıka
rıyoruz?,., 

Değerli arlkadaışlaırum, bankalar yem'nlü murakıp
ları, bankaları yalnız ve yalnız malî yönden denet
lerler. Halbuki denetilmde esas olan, malî demetim 
yanımda, idarî ve teknik denetimlidir. Bu d em etim! eri 
's,:z, bankaların da üzerinlden kaldırıyorsunuz; yarın 
200 - 3Ö0 tesis, bu banlkaiann kuruluşları arasına gi
recektir. 

Demin arz ötitiğim gibi, Başbakanlık Yüksek De-
' netleme Kurulunda, her konuda, her bramşita, teknik 
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branş da dalhil olmak üzere, yetiışımi'ş, ehil, yeterli 
bir kadro vardır. Denetiımdle, kârlılık ve ver'ımûil'Cc 
ilkelleri başta gelir. Bankalar yeıminl'i muraikıp'arı, 
kârlılık ve verOrrilıiıliık ilkellerine riayet eil'msz. Onlar, 
ıkağıit üzerinde, para origanizıa's.'yiomkınnın usulüne uy
gun yaıpılııp yaıpıllmadığıma balkarlar, diğer konu'arda. 
etkin değildMier. 

Başbakanlık Yülklsdk Derndtiem'S Kuru'unun b'r 
özelliği dalha vardır; konuya muttali okluğu andia, 
derilral ara raporu düzenler. Ara raporunu yüce Mec
lis adına düzenler ve KİT Kö'm'iisyonuna getirir; 
KİT K'omii'sıyonunda durum derlhaıl tezelkılcür ed'1'.r ve 
o 'bankaya müihada;!e edilir. 

Deıneıtilrnd;eri,, esas gaye ned:r? Gaye, m'\W: malı
nı, dövtetjin malını kadılık ve verimliTik esasına gjö e 
kull'anmıayam, -ulusal çıkarlara göre kullanımayan yö-
netici'lıeriın, o rapora göre - iıtüıaım edildiği tulkdird'e -
derlhal görevden ailınımasını amirdir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız etfendm 
AYHAN FIRAT (IDevaimla) — Siz bunu, bu de

netimli kandırdığınız takdirde, banka yönetici'.'erini 
hiçbir zaman etkin denetime tabi tutamazsınız ve 
ulusal çıkarlara aykırı hareket edenler hakkında da 
en ufak bir işlem yapamazsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak, bütün sami
miyetimle şunu söylüyorum : Getirdiğiniz bu yasa, 
233 sayılı Yasaya taban tabana zıttır; getirdiğiniz bu 
yasa, Anayasaya zıttır, Anayasanın 165 inci madde
sine aykırıdır; getirdiğiniz bu yasa, ulusal çıkarlara 
aykırıdır. 

Tekrar sizleri, bu yasanın bazı maddelerinde ön
görülen kurumları Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun denetiminden çıkaran maddelerin değiş
tirilmesi için bir kez daha uyarır, yüce Meclise say
gılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan Fırat. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurunuz efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce konu
şan değerli milletvekili arkadaşlarımın görüşlerine ka
tılıyorum; ben de birkaç noktayı vurgulamak istiyo
rum. 

Gerçekten, bu maddeye göre, uluslararası anlaş
malarla özel teşebbüsün idaresine bırakılan KİT'ler, 
bu teklifin dışına çıkacaktır ve Yüksek Denetleme 
Kurulunun denetlemesinin dışına kaçmış olacaktır. 
Böylece, uluslararası kuruluşlara işletme hakkı veri
len KİT'ler, bu kanun denetiminin dışına çıkmış ola
caktır; birinci nokta bu. 

İkinci nokta : Kamu bankaları, Yüksek Denetle
me Kurulunun denetimi dışına çıkarılıyor. Anayasa
mızın 161 inci maddesini ben bir kez daha okumak 
istiyorum, bakınız ne diyor : «Devletin ve kamu ik
tisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin har
camaları, yıllık bütçelerle yapılır» Demek ki, KİT' 
lerin dışındaki, devletin ve diğer tüzelkişilerin harca
maları yıllık bütçelerle yapılıyor. KİT'lerin denetimi 
nasıl yapılıyor? O da Anayasanın 165 inci madde
sinde belirtilmiş. Neden böyle yapılmış? Çünkü yıllık 
bütçelerle, KİT'lerin nitelik bakımından farklılıkları 
var. Tekrar arz etmek istiyorum, KİT'lerin iktisadî 
nitelikleri ağır basıyor. Bu bankalar özellikle mev
duat topluyorlar, kredi veriyorlar, faiz alıyorlar, 
borç - alacak ilişkisi var, işletme olarak birtakım iş
letme faaliyetlerine girişiyorlar. Bunu millî bütçeler 
gibi, yıllık bütçeler gibi denetlemeniz mümkün de
ğildir. Bu KİT'lerin gelir tabloları ve bilançoları ge
lecek; halbuki, yıllık bütçelerde, kamu gelirlerini top-
luyorsuııuz, kamu harcamaları yapıyorsunuz. Bu açı
dan da nitelikleri farklı oluyor. Bu nedenle Anayasa
nın 160 ila 165 inci maddelerine tamamen aykırı bir 
uygulama yapılıyor. 

Bütçe Komisyonuna kamu bankalarının nesini 
getireceksiniz? Sadece gelir tablolarını ve bilançola
rını mı, yoksa Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun hazırladığı şekilde ayrıntılı raporlar mı getire
ceksiniz? Bunların hiçbirisi belli değil. Onları getirdi
ğiniz takdirde, Bütçe Komisyonunu böyle raporlarla 
meşgul etmeniz çok zor olacaktır. Bu açıdan da bir
takım sakıncaları vardır. 

Bu maddede bir başka nokta daha var, o konuyu 
da vurgulamak istiyorum. Bakınız, son fıkrada, 
«... sağlanan kamu bankaları ve bu kanun kapsamına 
dahil olup da bankacılık alanında da faaliyette bu
lunan kurumların» diyor. Demek ki, sadece kamu ban
kaları değil, herhangi bir KİT bankacılık alanında 
faaliyette bulunuyorsa, o zaman bu kanun kapsamı 
dışına çıkacak. O zaman Etibank, Sümerbank ve bu
na benzer birçok kuruluş, hatta ileride küçük çapta 
bankacılık işlemleri yaptırmak suretiyle bütün KİT' 
leri bunun dışına çekmeniz mümkün olabilecektir. 
Sakıncalı yönleri var, bunları özellikle vurgulamak is
tedim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, söz almak istiyorum. 

4 4 5 -
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri, bu maddede ifade 
edilen bazı konulara açıklık kazandırmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Çok değerli konuşmacılar, «Kirleri denetimden 
kaçırıyorsunuz, uluslararası anlaşmalarla özel sektöre 
bırakılan kuruluşlar denetime tabi olmamakla ülke 
menfaatleri burada fena halde zedelenmektedir» gibi 
genel bir ifade kullandılar. 

Efendim, burada bahsedilen kanun, Ereğli Demir -
Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin kurulma
sıyla ilgili bir kanundur. Ereğli Demir - Çelik Fabri
kaları, özel bir kanunla kurulmuştur ve bu özel ka
nunun 9 uncu maddesinde, «Şirket sermayesinde res
mî sektörün hissesi ne nispette olursa olsun, şirket, 
1050, 2490 ve 3460 sayılı kanunlarla ek ve tadülerine 
Divanı Muhasebatın vize ve murakabesine tabi olma
dığı gibi, memur ve müstahdemleri de 3656, 3659, 
6245 ve 7244 sayılı kanunların ek ve tadilatlarına tabi 
değildir»ı diyor. 

Bu kanunda yer alan cümle, aslında bu kanun 
teklifi yüce Meclis tarafından kabul edildiği takdirde, 
yürürlükten kalkacak. Bu, 468 sayılı Kanunda da var. 
468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sondan bir 
önceki paragrafı diyor ki : «Milletlerarası anlaşmalar 
gereğince, özel teşebbüsün idaresine bırakılan kurum
lar, bu kanunla konulan denetime tabi değildirler.» 
Bu, 468 sayılı Kanunda tekrar ediliyor. 

Biraz önce okudum, Kuruluş Kanununda bahsedi
len, 3460 sayılı Kanun da gene, KİT'lerin denetimiy
le ilgili kanun; yani 468 sayılı Kanun çıkmadan ön
ce, 1932 Anayasasından önce yürürlükte olan kanun
da da aynen böyle diyor. Şimdi, o şirketin ana mu
kavelesi bir kanunla tespit edilmiş olduğuna göre, bu 
kanun yürürlükte olduğu sürece bu ibareyi muha
faza etmek lazımdır; yeni getirilen bir şey yoktur. 
Herhangi bir kuruluşun, milletlerarası bir mukavele 
ile kurulmuş bir kuruluşun denetimden kaçırılması 
getiriliyor diyerek bu kürsüden ifadede bulunmak 
yanlıştır veya daha önceki kanunlara dikkatle bakıl-
mamıştır denmekten başka tarif etmek mümkün de
ğil. 

Efendim, yine burada ifade etmek istediğim ba
husus daha var. Son konuşmacımız ifade ettiler; di
yorlar ki : «Bu kanun kapsamına dahil olup da ban
kacılık alanında faaliyette bulunan kurumların...» 

| Buraya kadar okursanız, tabiî ki, bu kurumlar da 
I demek ki KİT Komisyonunda denetlenmeyecek 
I Plan ve Bütçe Komisyonunda denetlenecek demek-
I tir; ama cümle devam ediyor : «... bulunan kurum-
I ların bu faaliyetleri bu kanunla konulan denetime ta-
I bi değildir.» Yani o söylediğiniz Sümerbank, İller 
I Bankası falan gibi bankaların, sadece bankacılık faa-
I liyetleri, bu kanunla konulan denetime tabi değildir. 
I Gayet açık; ama cümlenin yarısını okuyup, öbür ya-
I rısını okumadığınız takdirde, o zaman tabiî ki, bura-
I da ifade edilen tarzda bir anlam çıkar; o anlamı çı-
I kardığınız zaman da burada tenkit edersiniz. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Na
sıl ayıracaksınız Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Çok de-

I ğerli milletvekilleri, kanunun genel takdiminde de 
I ifade etmiştim; bu kanun Anayasanın emri üzerine 

1984*te yapılmış bir teklif, bir çalışmadır, Meclise 
I şimdi gelmiştir. 

468 var da, niçin biz bunu yapıyoruz? Tekrar ha-
I tırlamaya çalışalım : 468, iki meclisli bir düzene gö-
I re hazırlanmış bir kanundu. Şimdi biz bu kanunu tek 
I meclisli düzene göre yeniden kaleme alıyoruz; bu ara

da da diyoruz ki : Bankalar, kamu iktisadî teşebbüs-
I leri gibi KİT Komisyonunda denetlenmesin; ama 
I Plan ve Bütçe Komisyonunda ilgili bakanlıkların büt-
I çeleri görüşülürken, Plan ve Bütçe Komisyonunda gö-
I rüştüsün. 

I Bankalar para işiyle uğraşan kuruluşlardır. Bun-
I ların genelde fabrikaları, işletmeleri vesaireleri yok-
I tur. Bu kuruluşlar uluslararası piyasalarda rekabet 
I etmektedirler. Bu kuruluşların para alışverişi yaptığı 
I bir sürü uluslararası banka vardır. Bu işlemlerin sü-
I ratle halledilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu ku-
I ruluşların da diğer bankalar gibi, denetim işlemleri-
I nin süratle bitirilmesi gerekmektedir. 
I Yine bazı arkadaşlar, «Efendim, denetimden ka-
I çıyorsunuz; nasıl oluyor bu iş?» falan diyerek bu kür-
I süden ifadede bulunuyorlar. 

I Aslında, herhangi bir kuruluşta olduğu gibi, ban
kaların da kendi teşkilatları içinde bir teftiş kurulla-

I rı vardır. Bir kere, çeşitli yönlerden bu müfettişler 
I zaten denetim yapıyorlar. Ayrıca, bankalar yeminli 
I malî murakıpları var; bu yeminli malî murakıplar 
I her türlü denetimi yapabilirler. Gene, Maliye ve 

Gümrük Bakanlığına bağlı maliye müfettişleri var; 
I bu müfettiş arkadaşlarımız, kendilerine görev verildiği 
I zaman, her türlü denetimi yapabilirler. Yüksek De-
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netleme Kurulunun teftiş, denetleme görevleri devam 
etmektedir. İlave olarak, bir ihtisas komisyonu olan, 
parasal konularla uğraşan Plan ve Bütçe Komisyonun
da denetlenmesi hususu, buraya getirilmek suretiyle, 
onların da diğer bankalarla en azından rekabet ede
bilir bir hale getirilmesi hedef alınmaktadır. Aslında, 
denetimden kaçırılma gibi herhangi bir hadise yok
tur. 

Burada «kayıtlara geçmesi için söyledim bu sözle
ri» diyerek konuşan arkadaşlarımız gibi, ben de bu 
hususların bir kere daha kayıtlara geçmesi gerekmek
tedir düşüncesiyle söz aldım. Anayasanın amir hük
müne göre bir hareket yapılmakta, bir kanun çıka
rılmaktadır. Yüce Meclisin tasvibine mazhar olduğu 
anda kanunlaşacak ve Anayasanın emri yerine getiri
lecektir. 

Saygılarımla arz ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Vardal, buyurun efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli «nilletvekili arkadaşlarım; bu madde üzerinde 
şu ana kadar konuşan arkadaşlarımızı ve Sayın Ba
kanımızın açıklamalarını dinledik. Gerçi Sayın Ba
kanımız; Plan ve Bütçe Komisyonunda da aynı ma
hiyette açıklamalarda bulunmuşlardı; fakat kanun 
teklifine baktığımız zaman, kanun teklifinde bulunan 
arkadaşlarımızın, kesin surette bu bankaların KİT 
Komisyonu denetiminin dışına çıkarılmasını düşün
mediklerini görürüz. Bilahara hükümet bir önergey
le, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu değişikliği yap
tırdı. 

Şimdi bence, hükümeti bu değişikliğe sevk eden 
çeşitli sebepler var. Bugün hepimiz de biliyoruz ki, 
bazı kamu bankaları ve özel bankaların durumları 
malum; kredi verme olaylarında birtakım usulsüz
lükler oluyor. Gerek hükümetin, gerekse başka grup
ların baskıları neticesinde, bankaları yöneten kişile
rin usulsüz birtakım kredi verme .durumları oluyor. 
Eğer, bu tür olayların vukuunda, bu kabil bankalar 
KİT Komisyonunda denetime tabi tutulmaya devam 
edilmiş olsaydı, bankaları yöneten kişiler için bu bir 
teminat olurdu. Çünkü icabında, usulsüz bir kredi 
verilmesi olayına karşı çıkma durumu olabilir veya» 
hut da, «İşte, falan falanın isteği üzerine bu kredi ve
rilmiştir» şeklinde beyanda bulunmak suretiyle, üeri-
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de yapılacak denetim sırasında, KİT Komisyonunda 
kendisini savunma imkânını bulabilirlerdi. Ama şim
di ne oluyor? Plan ve Bütçe komisyonunun - ilgili 
bakanlığa bağlı olarak - denetimine getiriliyor. 

Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu kabil 
olayların denetiminin fiilen imkânı olmadığını her
kes biliyor. Durum bu olunca ne olacak? «Şu kadar 
mevduat toplanmıştır, şu kadar kredi vermiştir, şu 
kadar kazanç sağlamıştır, neticede kâr şu kadardır» 
diye sadece parasal yönden bir hesap karşımıza gele
cek ve bu hesabı Bütçe ve Plan Komisyonu usulen 
onaylayıp geçecektir. 

Soruyorum arkadaşlar, böyle olunca, buna, «de
netim» demenin imkânı var mı? Yok; yani denetim 
diye bir şey yok. 

Sayın Bakandan ayrıca soruyorum : Bugün bir 
Anadolu Bankasını, bir Emlak Kredi Bankasını, bir 
Halk Bankasını düşünün; bunlar Plan ve Bütçe Ko
misyonunda nasıl denetleneceklerdir? Denetleme de
mek, o bankaların bütün faaliyetlerinin en ince te
ferruatına kadar denetlenmesi demektir. Plan ve Büt
çe Komisyonunda bu denetleme nasıl yapılacaktır; 
bunun yolunu söylesinler. İmkânı yok, bu şekilde 
Bütçe Komisyonunda denetim yapılması mümkün de
ğildir. Kanımca bu madde, söz konusu bankalann 
Meclis denetiminden tamamen uzaklaştırılması ama
cıyla getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Başka söz isteyen?.. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Soru 
sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen olmadığına göre, 
sorabilirsiniz Sayın Arıkan, buyurun. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkanım, 3 üncü fıkrayı Sayın Bakanımız açık
ladılar; ancak anlamadığım bazı hususlar vardır. 

Bankacılık alanında da faaliyette bulunan bir ku
rumun, bankacılık işlemleriyle diğer işlemleri nasıl 
ayrılacaktır? Ülkemizde henüz muhasebe ilkeleri ge-
leştirilmediği için, gelirlerin birbirine dağılımında bir
takım aksaklıklar ortaya çıkabilir. Bu, nasıl sağlana
caktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
BAŞKAN — Efendim soruyu cevaplandırabilirsi

niz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Efendim, 
gelişmemiş buyurdukları hesaplar da hiç olmazsa böy-
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lece gelişir; sayın milletvekilimizin tereddütlerine ma
hal vermeyecek şekilde ayrılır. Endişe buyurmasınlar 
efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bu 
şekilde gelişmez Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — İşte bu ve
sileyle gelişecektir. Rica ederim... 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Lütfen Genel Kurula hitap ediniz sayın arkadaş

lar. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Ben zatı-
âlinize hitap ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim teşekkür ederim. 
Şunu tekrarlıyorum : Birçok münakaşaya sebebi

yet veren hadiseler, Genel Kurula ve Başkanlığa hi
tap edilmemekten çıkıyor. Kusura bakmayin, bunu 
söylüyorum; çünkü bu müzakerelerin hatasız ve ke
sintisiz yürümesini arzu ediyorum. Mesela arkadaşlar 
çıkıyor «Siz böyle yapıyorsunuz, siz şöyle yapıyorsu
nuz» diyorlar. Siz biz yok, genelde konuşulması la
zım, genelde hitap edilmesi lazım. Lütfen bunu böyle 
yapalım; bu kürsünün âdabı budur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
maddenin gerekçesinde bir ibare yer almış; diyor ki: 
«Şu şu şu kurumları bu kanunun denetiminin dışında 
tuttuk. Bu, bu kurumları kuran teşekkül ve idarelerin 
Anayasa ile tanınmış olan özelliklerinin bir sonucu
dur» dedikten sonra, «kaldı ki, bunlar hakkındaki 
Yasama Organı denetimi, genel teşriî denetim yolla
rına başvurmak suretiyle yapılabileceği gibi...» diye 
devam ediyor. 

Yani, yüce Meclisi şöyle ikna etmek istiyorlar. 
«Genel teşriî denetim yolları var; hiç denetimsiz sa
yılmazlar. Binaenaleyh, genel teşriî denetim yolları
na başvurmak suretiyle de yapılacak. Bir sakınca çık
maz, merak etmeyin» diyorlar. 

Benim sorum şudur : Şu dört yasama yılında yü
ce Meclise verilen hiçbir Meclis araştırması önergesi 
kabul edilmemiştir. Hangi genel teşriî denetim yolla
rıyla biz bu gibi konuları yüce Meclis olarak denet
leyebileceğiz ki, böyle bir tabir koyuyorlar? Acaba, 
bu, bir basit süs cümlesi midir? Fiilî duruma apaçık 
aykırı olan böyle bir cümleyi, hükümet bilerek mi 
koymuştur? Bu konuda açıklama istiyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bakan buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
I KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş-
I kan, bizim, herhangi bir kanunda herhangi bir süs 

cümlesini koymamız mümkün değildir. Bugüne kadar 
da, hiçbir hükümet - zannetmiyorum - süs olsun diye 
kanunun arasına, şurasına, burasına cümleler koyma
mıştır, biz de koymayız ve bizden sonrakiler de koy
maz. Böyle bir şey, ne hükümet etme ciddiyetine ya
kışır, ne de bu yüce Meclise yakışır. 

[ Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Hoş, zaten bunu hükümet hazırlamamıştır; bir de 
I onu düşünmemiz lazım. 
| MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
bu konuda tabiî bu değerlemeyi siz herhalde yapa-

i mazsınız Sayın Başkan. 
| BAŞKAN — Nasıl efendim? 

I MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yani, «bu 

i tasarıyı hükümet hazırlamamıştır» gibi bir karara 
sizin varmanız mümkün değildir gibi geliyor efendim. 

j BAŞKAN — Niçin? 
t ", 
j Bu, hükümetçe hazırlanmamış; yani tasarı değil, 
' tekliftir. 
i Efendim, şimdi çok çok özür dilerim, beni yan-
| lış anlamayın. Ben, «Bu verdiğiniz cevap yersizdir» 
I demiyorum; ancak, bu sual, aslında bu teklifi hazır

layanlara aittir. Zatıâliniz, bunu yüklenerek üzerinize 
alıyorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Allah söyletiyor; 
S kimin hazırladığı belli oluyor Sayın Başkan. 

SALİM EREL (Konya) — Henüz yasalaşmadı, 
müzakere ediliyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, bunu arkadaşlar hazırlayıp getirmiştir; ama 
bu, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür ye 
artık hepimizin malı olmuştur; şu anda yüce Mec
liste tartışılmaktadır. Bu yasalaştıktan sonra, şunun 

I kanunu veya bunun kanunu diyebilir miyiz Sayın 
Başkan? 

I BAŞKAN — Efendim, henüz yasalaşmadı. 
I Neyse efendim; usulü söyledik. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, cevabımı arz ettim. Herhalde sual ve cevapla 
sınırlı kalmakta fayda vardır. 

Arz ederim efendim. 
SALÎM EREL (Konya) — Teklif, yasalaşıncaya 

kadar sahiplerine aittir. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Başka soru sormak isteyen var mı efendim? Yok. 
Efendim, sorular cevaplandırılmıştır. 
Şimdi, önergeler vardır, geliş sırasına göre okutu

yorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 538 sıra sayılı Kanun Tekli
finde, 2 nci maddenin ikinci fıkrasının metinden çı
karılmasını, üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

M. Arif Atalay 
Adıyaman 

ilhan Dinçel 
Madalya 

Günseli Özkaya 
istanbul 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kamu ikti
sadî teşebbüsü sayılmaz. Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası bu kanunla kurulan denetime tabi de
ğildir. Bu bankanın Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce denetlenmesi, Anayasanın 162, 163, 164 üncü mad
delerinde söz konusu millî bütçenin incelenmesi yo
luyla yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desinin ikinci fıkrasında yer alan «milletlerarası and-
laşmalar gereğince özel teşebbüsün idaresine bırakı
lan kurumlar» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

luhittin Yıldırım 
Edirne 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Halis Soylu 
Kars 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Salim Erel 
Konya 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desinin üçüncü fıkrasında yer alan «sermayesinin ya
rısından fazlası yukarıda anılan kişi ve kurumlar ta

rafından sağlanan kamu bankaları» ibresinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Halis Soylu Mehmet Kara 
Kars Trabzon 

Muhittin Yıldırım Ayhan Fırat 
Edirne Maıktya 

Salim Erel Cahit Tutum 
Konya Balıkesir 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına 
göre okutup, işlem yapacağım efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 538 sıra sayılı Kanun Tekli

finde 2 nci maddenin ikinci fıkrasının metinden çı
karılmasını, üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif ederiz. 

Tüfkân Turgut Arıkan 
(Edirne) ve arkadaşları. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kamu ikti
sadî teşebbüsü sayılmaz. Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası bu kanunla konulan denetime tabi de
ğildir. Bu Bankanın Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesi, Anayasanın 162, 163, 164 üncü madde
lerinde söz konusu millî bütçenin incelenmesi yoluy
la yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılmıyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Türkân Turgut 
Arıkan, önergesini açıklamak üzere söz istedi. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; ikinci fıkranın 
madde metninden çıkarılmasını öngördük. Nedeni 
şu : Biliyorsunuz, mahallî idarelere (gerek belediye
lere, gerek il özel idarelerine) haklı olarak, son yıl
larda önemli kaynaklar ayrılmıştır. Ancak, görüyo
ruz ki, mahallî idarelerin ve özel idarelerin bazı ku
ruluşlara ortaklıkları söz konusu olmaktadır. Bu or
taklıklar yüzde 51'i aştığı takdirde, bu ortaklıkların 
kamu iktisadî teşebbüsü şekline dönüşmesi ihtimali 
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söz konusu olabilir, bunların bir denetimi söz konusu 
olarak ortaya çıkabilir. Birinci neden budur. 

İkinci neden de - demin de arz ettiğim gibi - ulus
lararası anlaşmalar gereğince bazı KİT'lerin işletme 
hakkı birtakım kuruluşlara, özel teşebbüse verildiği 
takdirde, bunların denetim dışında kalmamış olması
dır. 

Üçüncü neden de - biraz önce ben de diğer de
ğerli arkadaşlarım da açıklamaya çalıştık • kamu ban
kalarının denetiminden korkmamamız gerekir. Her
kesin arkasına bir denetçi koyamayacağımıza göre, 
Yüksek Denetleme Kurulunun çok ayrıntılı bir şe
kilde kamu bankaları denetlemesi - daha önce de arz 
ettiğim gibi - hem sizler için, hem bizler için emni
yet supabıdır. O nedenle maddeyi yeniden düzenle
dim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Efendim, önergeyi hükümet ve komisyon kabul 

etmiyor; önerge sahibi gereken izahatı verdi. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin, 2 nci mad

desinin ikinci fıkrasında yer alan «milletlerarası and-
laşmalar gereğince özel teşebbüsün idaresine bırakı
lan kurumlar» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum (Balıkesir) ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibinin bir açıklaması ola
cak mı? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi açıklamak üzere, buyuru

nuz Sayın Fırat. 
AtfHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; biraz önce Sayın Bakan, burada 
neden buna lüzum gördüklerini belirttiler ve Ereğli 
Demir - Çelik için,, böyle bir ibarenin konması ge
rektiğini söylediler. Ancak, bu ibarede bakın ne de
niyor : Milletlerarası anlaşmalar gereğince özel te-
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şebbüsün idaresine bırakılan kurumlar.» Yani, yalnız 
Ereğli Demir - Çelik değil, bundan sonra geleceklere 
de kapı açıyor. Halbuki, maddenin önceki kısmında, 
«İller Bankası, bu kanunla konulan denetime tabidir» 
deniliyor, özellikle İller Bankası ibaresi geçmiş. Ben 
Sayın Bakana teklif ettim : Gelin, buraya Ereğli De
mir - Çelik, diye koyalım; konuyu genelleştirmeyin, 
dedim. Neden söyledim? Çünkü, samimî olarak söy
lüyorum, Ereğli Demir - Çelik - Buraya araştırma 
önergesiyle geidik, malumunuz; kabul etmediniz - 70 
dolardan kömür alıyordu Amerika'dan. Beş tane ve
ya üç tane yönetici ortaya çıkmıştır, ağırlıklarını koy
muşlardır; iki sene içinde 40 dolardan kömür alın
maya başlanmıştır; 40 dolardan, koklaşabilir kömür. 
Ankara Belediyesi de 59 dolardan linyit kömürü ge
tirdi. Aradaki farka bakın. Şimdi, ne yaptı hükümet? 
Buradaki o namuslu 5 idarecinin 2'sini geçen sene, 3' 
ünü de bu sene yedi, attı yönetimden. Denetime tabi 
olsaydı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimine tabi olsaydı, hükümet bunu yapabilir miy
di? 

İşte arkadaşlar, bunlara mani olmamız lazım. Ya
zık, günah değil mi? Attığınız 5 idareci o kurumda 
20 senedir yetişmiş namuslu insanlar. Bunları atıyor
sunuz, siz oraya kendi adamlarınızı getirip oturtuyor
sunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) İşte o neden
le, İZDAŞ, 270 dolardan satması gereken demiri, 225 
dolardan satar; Hazine ton başına 45 dolar kaybeder; 
memleket kaybeder. Çünkü Başbakanlık Denetleme 
Kurulunun denetiminde olsaydı, hükümet onu 
yapamazdı, ona müsaade edemezdi, o idareciler ora
da kalamazdı. İşte arkadaşlar bunun için sizden is
tirham ediyorum. 

Burada Sayın Bakan söylüyor; fakat genelleme ge
tiriyor. Yarın Türkiye'de ulusal çıkarlara aykırı ha
reket edecek daha öyle şirketler doğacak ki, buna 
mani olmak lazım. 

Sizden rica ediyorum, buraya açık açık yazalım, 
«Ereğli Demir - Çelik hariç» diyelim. Nasıl «iller 

Bankası dahil» dedikse, «Ereğli Demir - Çelik hariç» 
diyelim. Ben bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
teklif ettim. Her şeyi açık söylüyorum, benim her şe
yim açık, bunu da açık söylüyorum. Ulusal çıkarları 
koruyalım. Madem bunun anlaşmasında bu var, bu
na peki diyelim; ama bundan sonraki şirketlerin ulu
sal çıkarlara aykırı hareket etmesini önleyecek mad
deyi koyalım, istirham ediyorum, rica ediyorum. 

HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — Boşuna 
uğraşıyorsun. 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan Fırat. 
Önerge izah edilmiştir. 
Hükümet katılmıyor, komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 
AYHAN FIRAT (Malaltlya) — Sayın Başkan, bu 

önergemde 101 sayısını arııyoruim. 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi kalbul edenler 

lütfen ayağa kalıksın, bir dalha sayacağız. 
VBCİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Kalbul etmeyen

leri ayağa kaldırın efendiim., 
SALİM BREL (Konya) — Sayın Başkan, bu şe

kilde oylama usulü var mı aoalba? 
BAŞKAN — Lüflfen efendim... 
Kalbul etmeyenler ayağa kaicsımllar... önerge red-

dedlil'mişitlir efendim. 
Bir önerge dalha var, okuituyorum efendim. 
Kars MiiMetvekiıli Halis Soylu ve arkadaşları

nın önergesi : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad
desinin üçüncü fıkrasında yer alan «sermayesinin ya
nsından fazlası yukarıda anılan kişi ve kurumlar ta
rafından sağlanan kamu bankaları» ibaresinin me
tinden çıkarılımasını arz ve teklif ederiz, 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

IBAŞKAN — Hükümet?., 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALFTEIMÖÇİN (Bursa) — Katılmryo-
ruz.r 

IBAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, önergeyi açıkla-
malk üzere buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın arkadaşla
rım, özür diliyorum, eziiyeit olsun diye yapmıyorum. 
İnancım doğrultusunda sonuna kadar mücadele ede
ceğim,' 

Şimdi arkadaşlar, -Sayın Balkan, burada izah ©eti
ler; «millî bütçe denetimlini Plan ve Bütçe Komis
yonu yapar ve orada da bu bankaların denetimi ya
pılacaktır» dediler. 

Arkadaşlar, bu aldatmacadır; açık söylüyorum. 
Başbakanlığa bağlı ve ilgili 23 tane kurum vardır. 
Bunların içerisinde zannediyorum iki veya üç tane 
'de banka vardır. Şimdi ben soruyorum; Bültçe Ko

misyonundaki bütçe müzakerelerini takip eden arka
daşlar, ellerini vicdanlarına koysun söylesinler : Mev
cut. bankaların murakabesini bugüne kadar -Millî 
'bütçe içimdeydi- karşımıza geldi, yapabildik mi? Ne 
yaptık arkadaşlar? Biz yalnız Başbakanlığın bütçesine 
'bakıyoruz, bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerine, 
ancalk sorarsak cevap alalblilyoruz., 

Denetim böyle yapılmaz ınuhıterem arkadaşlarım. 
Yani, samimî olarak şunu söylemek lazım : «IBiz bun
ları denetim dışına çıkarıyoruz»; bunu -açıklıkla söy
lemeli ve bizi de ikna etoıel'ilsiınliz. Edemeyebilirsi-
niz; ama açıklıkla söylemekten çelkimmeyin. 

Şimdi bakın yasayı teklif eden iki arkadaşıma 
'baktım (Sayın Aşçıoğlu ve Sayın Konukman) zan
nediyorum ikisinin de devlette hizmeti yok; KİT'ler
de tecrübeleri ydk; Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun <ne olduğunu bilmez ve istirham ediyo
rum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, Sayın Ayhan 
Fırat... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir dakika Sa
yın Başkan. 

Bir noktaya geleceğim, sayın arkadaşlarım acele 
etmeyin. 

Sayın Bakan, kalktı, bunu tasarı gibi gösterdi... 
SALİM EREL (Konya) — Tasarı değil, kanun 

gibi gösterdi. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Eğer bu tasarı ise, 

hükümet getirdiyse, niye hükümet altına imza atıp 
da tasarı diye getirmedi? Şimdi sormak görevi bana 
düşüyor. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sana hesap 
mı verecek? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Kim hazırladı, 
kim hazırladı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İtiraf etti. 
BAŞKAN — Lütfen erendim... 
AYHAN FİRAT (Devamla) — Bunun müellifi 

kim? Onu soruyorum. (ANAP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, müsaadenizle 
efendim... Beyefendi lütfen... Bu kanun teklifinin al
tında kimin imzası varsa, onundur. Lütfen, lütfen 
efendim... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Şahsımız
dan bahsediyor. 

BAŞKAN — Durun efendim, dinliyorum, dinli
yorum. 

AHMET EKtCİ (Kütahya) — Ne demek isti
yor, Sayın Başkan? 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Demek istediğim 
şudur: Sayın Bakan, «Bu hükümetindir» dedi, hükü
metten gelmiş gibi gösterdi. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — «Hüküme
tin» demedim. Sözlerimi lütfen tahrif etmeyin. 
' AYHAN FIRAT (Devamla) — O halde, tasan de
ğildir, tekliftir, itiraz etmemeniz gerekirdi. 

SALİM EREL (Konya) — «Kanun» dediniz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Demedim. 
Demediğim şeyi «dedim» diye konuşma. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, 
tekrar ediyorum; Plan ve Bütçe Komisyonunda ben 
beş senedir çalışıyorum; elimi vicdanıma koyuyorum 
-en devamlı üyeyim- bütün konulara erişmeye çalı
şıyorum; fakat bankaların denetimi Bütçe Komisyo
nunda yapılmaz. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — O senin 
fikrin, bizi bağlamaz ki. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — «O senin fikrin» 

diyen arkadaşımı bilseydim, cevabını verirdim; kim
den geldiğini bilmiyorum. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) ~r- Ben 
söyledim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mak yok, Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar, bu yasa yalnız sizin döneminizde tatbik edilecek 
değil; sizden sonra da tatbik edilecek. Demin güzel 
bir örnek verdim. Buraya «İller Bankası» yazıyorsu
nuz da, «Ereğli Demir Çelik» yazmıyorsunuz. Bunu 
orada da teklif ettim. Yabancı sermayenin yüzde 1 
iştiraki bile olsa, bundan sonra Türkiye'de herhangi 
bir şirketi denetim dışı bırakıyorsunuz. Kapı aralı
yorsunuz; mevcut şirketler için getirmiyorsunuz. Bu
nu açıklıkla söyledim. 

Şimdi açıklıkla söylüyorum, Bütçe Komisyonunda 
kim kalkar ve derse ki, «burada bankalar denetle
nir», arkadaşlar bilin ki, denetimden haberi yok, bi
lin ki, bilgi noksanlığı var. Ben fazla ileri gitmeden 
söylüyorum. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Gittin zaten. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bundan sonraki 

yönetimlerde de sizin çıkardığınız bu yasa geçerli ola
cak. 

Gene tekrar ediyorum, misallerini çok veririm; 
tüyü bitmemiş yetimin her kuruşunda hakkı vardır. 
Bunu denetim dışı bırakamazsınız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Söylemedi
ğim sözleri söylenmiş gibi ifade ettikleri için. 

BAŞKAN — Efendim, her şey söylenmeli de, kı
rıcı olmamalı, mühim olan o. 

Buyurun Sayın Bakan, lütfen siz de o noktaya 
dikkat buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; burada hakikaten 
uzun süreler çalışıyoruz; her söylediğimiz sözün, her 
söylediğimiz cümlenin mükemmel olması mümkün 
değildir. Bazen bir teklifi, tasarı o'arak, bazen de bir 
tasarıyı teklif gibi sürçü lisan edip söyleyebiliriz. An
cak, o çok önem verdiğiniz zabıtlara bakınız; hem 
genel takdimde, hem biraz önceki konuşmamda - in
kâr edilemez - ben, bunun 1984 yılında iki değerli 
milletvekilimiz tarafından hazırlanıp yüce Meclise ge
tirilmiş olduğunu söyledim. 

Benim biraz önce söylediğim şny şu: Eğer hükü
met buna karşı olsaydı, hükümet Innu benimsememiş 
olsaydı, zaten komisyonda söylerdi; derdi ki : Bu süs 
cümlesidir, onun için çıkarılması lazımdır. 

Sayın konuşmacı, «Bu cümleyi süs olarak mı ge
tirdiniz?» dedi; ben de ona dedim ki : Hükümet ola
rak, herhangi bir cümlenin süs oJarak bir kanunda, 
bir teklifte, bir tasarıda yer alması mümkün değildir. 
Tabiî ki, çok değerli, hemen bitişiğinde oturan arka
daşımız, «Siz, «bu kanun teklifini biz getirdik» diyor
sunuz. O iki arkadaş getirmedi, o halde bunun mü
ellifi kim?» şeklinde bir sual sordu. 

Tekrar ediyorum: 1984 yılında, çok değerli iki 
milletvekili arkadaşımız bunu takdim etmiş, üzerinde 
çalışılmış; bu teklif, bu tasarı Plan ve Bütçe Komis
yonuna mal olmuş... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bakankkta mı ha
zırlandı Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica edeceğim. 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMÜÇİN (Devamla) - ... şimdi, 
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bu yüce Mecliste bunu tartışıyoruz. Bu, yüce Meclis
ten, kanun ojup çıktıktan sonra, «Efendim, bu kanun 
filanın kanunudur, feşmekân arkadaşımızın kanunu
dur» diyebilir miyiz? Diyemeyiz. 

Bu kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülürken, biz hükümet olarak eğer bu sözlere ka
tılmamış olsaydık, itiraz ederdik, itiraz şerhimizi ko
yardık, «Bu süs cümlesidir» derdik. O zaman itiraz 
etmediğimize göre, o halde biz de tabiî ki, benimsiyo
ruz. Hükümet olarak diyoruz ki: Bu cümle, süs cüm
lesi değildir. 'Süs cümlelerinin, kanun tekliflerinde ve 
tasarılarında yer alması hükümet olmaya yakışmaz. 
Bizden önceki hükümetler de böyle davranmıştır, biz 
de böyle davranırız, bizden sonrakiler de böyle dav
ranmak mecburiyetindedirler. Böyle bir suali sormak 
dahi ciddiyetle bağdaşan bir hadise değildir. Orada 
da söyledim, tekraren söylüyorum. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, sözlerim bitmedi efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

«ciddiyetle bağdaşmaz» deyimini kullandı; soruyu so
ran ben-olduğum için, söz hakkım doğmuştur; lütfen 
bana söz verin efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, u^ul 

hakkında söz istiyorum? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Bakan 

kürsüden daha inmedi. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, burada yine ifade edilen bir husus var; Sa
yın konuşmacımız dedi ki, «tiler Bankasını söylüyor 
sunuz, Ereğli Demir Çelik'i söylemiyorsunuz». 

İller Bankasıyla ilgili hüküm yine 468'de var. Ay
nı cümle tekrar ediliyor; o maddedeki aynı cümle tek
rar edilmiştir, buradaki aynı cümle tekrar edilmiştir. 
O uluslararası kuruluşun mevcut kanunu var olduğu 
müddetçe, siz bu tabiri kullanmak mocburiyetindesi-
nizdir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — O kuruluşun ismi
ni koyalım Sayın Bakanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — O kanu
nu değiştirirsiniz, burada da bu madde çıkar, bu 
madde değişir, iller Bankasıyla da ilgili zaten bu ifa

deyi böyle kullanmak mecburiyetindesiniz; bundan 
önceki kanunda da öyle, 468*de de böyle, aym cümle 
de böyle tekrar ediliyor. 

Arz ederim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Bundan sonra böy

le olacağını nereden bileceğiz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma

yalım. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, konuş

macının usulüne dair söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, kanun teklifinin hazırlayıcısı olarak konuyu bil
memekle itham ettiler. Sataşma var; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onu ben karşıladım. Mil
letvekilinin muhakkak şurada veya burada çalışması 
gerekmez, istediği zaman istediği şekilde kanun tek
lifi yapar; bu, anayasal haktır, bu gayet açık; bunun 
müdafaasına gerek yok. O sözler muallaktadır. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Sataşmadır, Sayın Başkan. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, Sa
yın Bakanın konuşmasıyla ilgili usul hakkında söz is-
tiyurum. 

BAŞKAN — Nedir o, usul hakkında? 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan konuşma

sında, «Bu konuşmayı yapan arkadaşın yanında otu
ran bir arkadaş şu şekilde bir laf attı» menlinde ko
nuştular. Ben, bir 'konuşmacının yanında oturan bir 
arkadaş değilim; ben, millî iradenin güvenini kazan
mış bir milletvekiliyim; Sayın Balkanı saygınlığa davet 
ediyorum. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — «Arkadaş» demedi, «çok sayın milletveki
li» dedi. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
«sayın milletvekili» dedim. Niye alınıyorlar? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir bardak, su
da fırtına mı koparacağız? 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (B'irsa) — Üstüne al
masın efendim. 

BAŞKAN — Biz arkadaş değil miyiz? Bakan size 
«arkadaş» diyorsa, kabul etmiyor musunuz, kabullen
miyor musunuz? Bilmiyorum yani!... 

SALİM EBEL (Konya) — Herkes konuştuğunu 
bilsin. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, meseleleri biraz da
ha yücelterek dikkate alalım, yani «arkadaş» demek 
hakaret mi? Geçin efendim... 

SALlM EREL (Konya) — Konuşma yapan mil
letvekilinin yanında oturan biri değilim; ben millî ira
denin güvenini kazanmış bir milletvekiliyim. 

BAŞKAN — Efendim, buradan «arkadaşlar» diye 
hitap ediliyor defaten. 

SALlM EREL (Konya) — «Konuşma yapan mil
letvekilinin yanında oturan birisi laf attı» dedi. 

BAŞKAN — «Birisi» değil. Oturun! 
SALİM EREL (Konya) — Öyle dedi. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te
kirdağ) — «Birisi» demedi; yalan söylüyor efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, «arkadaş» dediniz, biraz son
ra «birisi» diyorsunuz efendim! Buyurun... 

SALlM EREL (Konya) — Hayır, zabıtları incele
yin lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica ederim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te

kirdağ) — Görüyorsunuz Sayın Başkan, müdahele 
edin. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin de Başkanlık 
bunları halletsin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum, dinliyorum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakan, 

«Süs cümlesi yoktur. Hükümet, gerekçede veya ka
nunun herhangi bir yerinde savunma sadedinde de ol
sa süs cümleleri koymaz, böyle iddia etmek gayri cid
dîliktir» dedi. Ben kullandım «süs cümlesi» tabirini, 
cevabı bana taalluk etmektedir; arz edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Neyi arz edeceksiniz efendim? 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Süs cümlesi oldu
ğunu arz edeceğim. Gayri ciddî değildir söylediğim. 
Gayri ciddilik izafesi, ciddi olmayan bir şeyin söylen
mesi haline matuftur. 

BAŞKAN — Siz gayri cidjdî söylemediğinizi ifa
de ediyorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet efendim. Ben 
şimdi, süs cümlesi olduğunu ve söylediğimin gayri 
ciddî olmadığını kanıtlayacağım, izin verirseniz, gayri 
tfiddî bir söz söylemediğimi... 

BAŞKAN — Tamam efendim, gayri ciddî söyle
mediğinizi ifade ediyorsunuz; kâfi. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Ama kanıtı?... 
BAŞKAN — Neyi kanıtlayacaksınız efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Benim söylediğim 
«süs cümlesidir» ifadesine atıfta bulunarak, «Süs cüm
lesi ifadesini kullanmak gayri ciddî ifadedir» diyorlar. 
Ben de diyorum ki, gayri ciddî olmadığını kanıtlaya
cağım, gayri ciddî değildir söylediğim; onu kanıtlaya
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun bakalım, neyi kanıtlıyorsu
nuz. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Nasıl kanıtlayacak 
efendim; zaten gayri ciddi, neyi kanıtlayacak? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Efendim, konuşmanızda çok dikkatli olun da tek

rar sataşma olmasın. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, son 

derece dikkatli konuşuyorum. 
Ben bu İktidar zamanında kanun gerekçelerinin 

gayri ciddî hazırlandığını iddia eden bir arkadaşını
zım ve defaatle bu kürsüden... (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Bu iddia
nızı kabul etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
CAHtT TUTUM (Devamla) — ... bu kürsüden, 

ciddî olmadığını kanıtladığım ifadeler, ibareler ve 
cümleler sarf edilmiştir. O zaman hiçbir ANAP'lı iti
raz etmedi. Neden etmedi? Çünkü söylediklerim ger
çekti de ondan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Bu iddiala
rınızı kabul etmek mümkün değildir. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Ciddiyetsiz sensin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

CAHtT TUTUM (Devamla) — Şimdi, genelleme 
yapmadan, özel konuya geçiyorum. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, ar
kadaşımız kürsüyü boşuna işgal etmesin. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Konuşmuş olmak 
için konuşuyorsunuz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sataşmak için 
söz almış. 

CAHtT TUTUM (Devamla) — Telaş buyurma
yın. 

Sorun şudur: Şimdi gerekçede, genel teşri dene
tim yollarına başvurmak suretiyle teşrii denetim ya
pılabilir; onun için endişe etmeyin demek istiyor, bir 
teminat vermek istiyor. 

Teşriî denetim nedir, nasıl yapılır, bahsettiği ku
rumlarla ilgili teşriî denetim nasıl olur? Genel görüş-
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meyle olur, soruşturmayla olur, gensoruyla olur, Mec
lis araştırmasıyla olur. 

Değerli arkadaşlar, bu Mecliste yasama organı 
dördüncü yılını idrak ediyor. Muhalefet tarafından 
verilen hiçbir Meclis araştırması önergesi, çoğunluk 
tarafından kabul edilmemiştir. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Gazeteden alın, ge
tirin Meclise verin! 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sadede gelin. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Devam ediyorum. 
Meclis araştırması, Meclis soruşturması, gensoru ve 
genel görüşme gibi teşriî denetim araçları olan hiçbir 
araç bu Mecliste çoğunluk tarafından işletilmiyorsa, 
fiilî durum bu ise, şuradaki ifade süs cümlesidir. 

AHMET EKtCt (Kütahya) — Ciddî mesele! 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Bunu arz ettim. 
Bunu söylemek ciddîdir ve tamamen milletvekilinin 
ciddiyetini korumaya da yöneliktir. 

Arz ederim efendim. (SHP. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sıra öner

genin oylanmasındadır.. Önergeyi kabul edenler... 
Önergeyi kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir efendim. 

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

Efendim, süremiz dolmak üzeredir, devam etene
mize imkân yoktur. 

Öğleden sonra, saat 14.30'da toplanmak üzere, 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.52 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — 85 inci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun, Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Devam) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Ercüment Ko
nukman ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru üzerindeki müzakerelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerindedir. 
3 üncü maddeye gelmiştik, 3 üncü maddeyi oku

tuyorum: 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
Komisyonun kuruluşu 
MADDE 3. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Tür

kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesini sağla
mak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilecek 
35 milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu kurul
muştur. Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama dö
neminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süre
si iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç 
yıldır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevcut siyasî 
parti grupları ve siyasî parti grubu mensubu olma
yanlar, Meclisteki sayılarının -boş üyelikler hariç-
üye tamsayısına nispet edilmesiyle bulunacak yüzde 
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oranına uygun olarak Komisyonda temsil edil rler. Si
yasî parti grubu mensubu olmayanların temsili siya
sî parti gruplarının temsilini .engelliyecekse, siyasî par
ti grupları herhalde kendilerine düşen sayıları aşma
mak şartıyla tercih olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Türkân Tur
gut Arıkan söz istemişlerdir, fakat kendileri şu anda 
yoklar. 

Madde üzerinde başka söz isteyen? Yok. 
2 tane" önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 2/150 sayılı Yasa tekli

finin madde 3'ün son fıkrasının, son cümlesinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalibanftoğlu 
Erzurum 

Neriman Elgıin 
Ankara 

(M. Haıyri Osımanlııoğliu 
Gaziantep 

Hayrettin Ozarsoy 
Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Fahrettin Uluç 
ISamsuD 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 538 sıra sayılı Yasa teklifinin 

3 üncü maddesinde geçen «Siyasî Parti Grubu Men
subu olmayanlar» deyiminin «Bağımsız Üyeler» ola
rak düzeltilmesini saygıyla öneriyoruz. 

Salim Erel 
Konya 

(Muhittin Yıldırım 
Eldirne 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Oaihit Tutum 
(Balıkesir 

Mehmet Kara 
Trabzon 

(Kâzım ipek 
Amasya 

Hüseyin Aydemir 
îzmir 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutup, muameleye koyacağım efendim. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

3 üncü maddenin, son fıkrasının, son cümlesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye, komisyon ve hükümet ka
tılmıyorlar. 

önerge sahibi olarak Sayın Nalbantoğlu, buyurun 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Balkan, sayın milletvekilleri; bu önergemi, bir bakı
ma, şu Mecliste görev yapan milletvekillerinin eşitsiz
liğini ortaya çıkardığı için vermiş oluyorum. Burada 
bir tercih söz konusu. Nedir o tercih? 35 kişilik yeni 
bir komisyon kuruluyor; güzel. Her parti grubu da 
sayıları oranında temsil edilecek; ama Meclisimizde 
öyle zamanlar olmuştur ki, bir parti grubu ancak 20 
kişiyle temsil edilirken, bağımsız milletvekillerinin sa
yısı 40'ı, 50'yi, hatta 55'i de bulmuştur. Şimdi, bu 55 
bağımsız milletvekili 20 kişilik bir grup kurmuş olan 
partinin temsilini engelleyecek olursa, o 55 kişiyi bir 
komisyonda temsil ettirmeyecek miyiz? O bakımdan 
bir eşitsizlik doğuyor. 

Ne diyor maddede: «Siyasî parti grubu mensubu 
olmayanların temsili, siyasî parti gruplarının temsili
ni engelleyecekse, siyasî parti grupları herhalde ken
dilerine düşen sayıları aşmamak şartıyla tercih olu
nur». Niye tercih olunsun? Gerçi, arzu ederiz ki, ba
ğımsız milletvekili kalmasın, Meclisimizde dört - beş 
parti var, birisini tercih etsinler, o grupta temsil edil
sinler; ama olmuyor, bir düşünceleri var ki, bağımsız 
kalmışlar. Eğer sayıları, herhangi bir grup kurmuş 
partinin sayısından fazla ise, onlar neden böyle bir 
komisyondan - diğer parti grubunun temsili için - vaz
geçmiş olsunlar, neden bu tercih yapılmış olsun? Bu
na mantığım da, vicdanım da elvermediği için dile 
getirmiş oldum, bu nedenle önerge verdim. Takdir 
yüce heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ
lu. 

Önergeye hükümet ve komisyon katılmadı, Sayın 
Nalbantoğlu önergesini açıkladı. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Konya Milletvekili Salim Erel ve arkadaşlarının 

önergesi : 

456 — 
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' «3 üncü maddede geçen «Siyasî parti grubu men
subu olmayanlar» deyiminin «bağımsız üyeler» ola-
ralk düzeltilmesini öneriyoruz». 

BAŞKAN — önergeye hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 
Önergenizi açılklamak istiyor musunuz efendim? 
Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL '(Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
İSayın Başkan, konuşmama başlamadan önce bir 

hususu arz etmek istiyorum. iSayın Bakanın 2 nci 
madde üzerinde, az evvel yapmış olduğu konuşmay
la ilgili tutanakları getirttirdim. Burada üç beş kez, 
Sayın Bakan «Efendim, burada bahsedilen kanun...» 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Erel... 
SALİM EREL ı(Devamla) — Saynı Başkan, za

ten tutanaklara geçmiş durumdadır; müsaade eder
seniz onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin... Bu, usu
le uymayan konuşma tarzını nasıl kabul ©delim? Siz 
buyurun önergenizi izah edin, daha çok ciddî mese
le var, onu yapm. 

İSALIM EREL ı(Devamla) — İSayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüşülmekte olan 53*8 sıra sa
yılı Yasa Teklifinin 3 üncü maddesinde «Siyasî par
ti grupları ve siyasî parti grubu mensubu olmayanlar» 
diye bir deyim geçmektedir, 

Sayın arkadaşlar, Anayasamızda «Siyasî parti 
grubu mensubu olmayanlar» diye bir deyim yok
tur. Yüce Meclisimiz, çeşitli partilere mensup sa
yın üyelerle beraber - o sırada da yazdığı gibi - ba
ğımsız sayın üyelerden oluşmaktadır. Ayrıca, Anaya
sanın 162 nciı maddeslinde de «Bağımsızlar» tabiri 
geçmektedir. 

Hal böyle iken, bu «Siyasî parti grubu mensubu 
olmayanlar» deyiminin «Bağımsızlar» yahut da «Ba
ğımsız üyeler» olarak değiştirilmesini arz ediyorum. 
Zira, böyle bir tabir ne Meclis 'İçtüzüğünde ve ne 
de Anayasamızda yoktur. 

Bunu arz etmek için söz aldım. - Sayın Başkana 
teşekkür eder, yüce Meclise de saygılar sunarım. 

IBİAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş-
. tir efendim. 

SALİM EREL (Konya) — «Böylece Anayasayı 
da dinlemiyoruz» dediler tabiî ki... 

BAŞKAN — Efendim?.. 
SALİM EREL (Konya) — Bu önergeyi kabul 

etmeyen arkadaşlar, Anayasayı da pek benimsemiyo
ruz dediler... 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize (söylemişler. 
Bana karşı böyle bir şey ifade etmediler, onun içim 
beni ilgilendıirmiyor. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Komisyona Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâ

tip seçimi 
MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu (iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu, dönem ba-
ışında iki yasama yılı üçin bir başkan, bir başkan-
vekili, bir sözcü ve bir de kâtip seçer. 'İkinci devre 
için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. 

BAŞKİAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde venilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 2/150 sayılı Yasa Tasa
rısının 4 üncü maddesine ikinci fıkra olarak aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

M. Hayri Osmanlıoğlu Fahrettin Uluç 
Gaziantep Samsun 

Halis Soylu 
Kam 

«Ek fıkra; Başkan iktidar partisinden, başkanve
kili, anamuhale'fet partlisinden, sözcü iktidar partisin
den, kâtip" üye diğer muhalefet partisinden seçilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE 'VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN ı(Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
önerge sahibi konuşmak iistiyor mu? 

HİLMİ NALBANfTOĞLU '(Erzurum) — Açık 
efendim. 

BAŞKAN — Açık değil mi efendim? 

- 452 -
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Evet, Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir efendim. 

4 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Alıtkomisyonların ve raportörlerin seçimi 
MADDE 5. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko

misyonu Başkanı, Komisyonun tasvibini almak su
retiyle kamu İktisadî teşebbüslerinin durumunu ince
lemek üzere raportörler seçebilir ve altkomiisyonlar 
kurabilir. Altkomisyonlar da, ilk devre için iki, ikin
ci devre içim üç yıl görev yaparlar. 

(Başkan, başkanvekil, sözcü ve kâtip altkomis-
yonlarda lüzumu halinde görev alabilirler. 

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

Bk önerge var okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 2/150 sayılı Yasa Teklifi
nin madde 5'in son fıkrasının metlinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir Hayri Osmanlıoğlu 
tzmirı Gaziantep 

Fahrettin Uluç 
(Samsun 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ıMALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU ı(Erzurum) — Ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — önergenizi açıklamak üzere buyu

run. 
HİLMİ NALBANT/OĞLU i(Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddede, «Kamu 
»İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı, komisyo
nun tasvibini almak suretiyle kamu iktisadî teşeb
büslerimin durumunu incelemek üzere raportörler 

seçebilir ve altkomisyonlar kurabilir» deniyor. Ta
mam, «Şu konuda raportör ayıracağız» diye bir 
teklif getirdi; bu umumiyetle kaç kişi oluyor? üç 
kişü oluyor; beş kişi olsun. Yine bir konuda da alt
komisyon kurulsa, bu 35 kişilik komisyondan herhal
de üç beş kişi de 'herhangi bir konuyu tetkik etmek 
üzere bu altkomisyona ayrılacak. Tabiî, gerek ra
portörler, gerekse diğer bir liş için altkomisyon ku
rulmuşsa, bunlar da konuyu enine boyuna inceleyip 
bir raporla gelecekler; doğru. 

Şimdi düşünüyor musunuz, bu komisyonun baş
kanlık divanının teşkiıli iktidar partisinin kişilerin
den oluyor; başkanı iktidar partisinden, başkanve
kili, sözcü, kâtip de öyle; dört kişi iktiidar partisin
den. Diğer taraftan, bir konuda altkomisyon kurul
sa; komisyondan oraya da dört veya beş kişi tefrik 
edildi, şu, şu, ışu arkadaşlar ya seçimle yahut - da 
gönüllüler seçildi, altkomisyonu teşkil ettiler; bir ko
nuyu inceliyorlar. Ne yapacak? Başkan, başkanve-
ikili, sözcü, kâtip altkomisyonlarda lüzumu halin
de görev alabilirler. Belki o seçtiğiniz beş tane alt
komisyon üyesinin de iikiı tanesi yine iktidar partisin
den, batta üç tanesi iktidar partisinden olabilir. 
Başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip de iktidar parti
sinden. Oldu olacak, daha bu iş niye komisyona ha
vale edilmiş? Siz niye altkomisyon kurdunuz? De
diğinizi yapacaksınız veyahut da, ne bileyim, komis
yon başkanı, başkanvekili ne diyorsa o netice çıka
cak, o tetkik sonucunda. 

Bu acayipliği dile getirmek için veya bunu ön
lemek için, bu başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip, 
altkomisyonlarda, lüzumu halinde... Tabiî her gün 
de lüzum görecekler, belki de o altkomisyonu da 
etkileyecekler. Çünkü altkomisyon baş kişi ise, ikisi 
de gelmem/iş olabilir, üç kişi kalır, dört kişi de... 
Komisyon divanındaki kişiler iştirak ettiği zaman, 
zaten istedikleri raporu o yönde döndürecekler. Böy
le bir şey için ben itham etmiyorum; ama bu müm
kündür. Bu bakımdan da sakıncalıdır; komisyona 
da, altkomisyona da .şaibe kondurmaktır. İleride bu 
gibi altkomisyonları bu şaibeden, bu ithamlardan 
kurtarmış olmak için bu teklifimi yaptım. Takdir 
yüce kurulunuzundur. 

Saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Nalbant

oğlu. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.., 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 458 — 
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SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, şu an
da Anayasanın 96 ncı maddesini uyguluyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Arzu etniğiniz an oylatırım efen
dim. Müsamahanıza bırakıyorum. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Komisyonun toplantı ve karar yetersayısı 
IMADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu, üye tam
sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak 
karar yetersayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 
dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, müsaa

de ederseniz kısaca yerimden arz edeyim. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan Fırat. 
AYHAN FIRAT (İMalatya) — Efendim, teklifin 

3 üncü maddesinde K1T Komisyonunun 35 klişi-
den meydana geleceği yazılmıştır. Burada da, «Ka
rar yetersayısı, 'en az dörtte birinin bir fazlasından 
az olamaz» diye tetir hesaplamaya yer verilmiştir. 
Bunun rakamı 10'dur. Dolayısıyla buraya açık açık 
«lO'dan aşağı olamaz» demek lazım. 3 üncü mad
dede üye sayısı 35 kaldığı sürece, bu rakam 10'dur; 
bunu açıklıkla yazalım. Böylece ileride herhangi bir 
yanlışlığa mahal vermemliş oluruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Fırat. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 538 sıra sayılı yasa tek

lifinin 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
mestini arz ve teklif ederiz: 

Madde 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ka
mu 'İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu, üye tamsayı
sının en az yandan bir ıfazla sayısı ile toplanır ve 
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kararve-
rir. Ancak, karar yetersayısı hiçbir şekilde üye tam
sayısının üçtebirinıin bir fazlasından az olamaz. 

Hilmi Nalbantoğlu Hüseyin Aydemir 
Erzurum İzmir 

Salim Erel Kâzım İpek 
Konya Amasya 

Mustafa Çelebi Ayhan Fırat 
(Hatay Malatya 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AUAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim, 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MAUTYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇfN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu buyurun efen
dim. önergenizi açıklama babında söz veriyorum. 

«İLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın ımlilletvekilleri; gerçi önergem açık; 
ama meşgul olan bazı arkadaşlar var, dinlememiş
lerdir diye ben tekrar etmek istiyorum. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Komisyonu üye tamsayısının, en 
az üçtebktiyle toplanır. Bu komisyon kaç kişilik? 
35 kişi. Üçtebiri ne eder? 12. Demek ki, 12 kişi 
ile toplanacak; toplantıya katılanların da salt ço
ğunluğu ile karar verecek, 12'nin yarısı 6,5, 7 kişiyle 
de karar verecek. Ancak, karar yetersayısı hiçbir 
şekilde üye tamsayısının dörttebirinin bir fazlasın
dan az olamaz. Orada 10 üye ile bağlıyor. 

Şimdi, bence üçtebiri ile toplanma sakat; en az 
yarısıyla toplanmalı. 35'in yarısı 17,5; demek ki 18 
kişiyle toplanabilmeli, toplantı dersek. Bu komisyon, 
ciddi bir komisyon... Ondan sonra, toplantıya katı
lanların salt çoğunluğu ile karar versin. 18 kişi bu
lundu, açıldı; yine de 18 kişi var kabul ediyorsak, 
demek ki, - 1'8'in yarısı 9 - 10 kişiyle toplanılacak. 
Halbuki benim hesabıma göre 12 iklişi oluyor. Bu
rada, «Karar yetersayısının dörttebiri» denmiş ki, 
9 kişidir, 10 oluyor; ben onu üçtebir olarak alıyo
rum ve üçtebir de 12 ediyor. Bu şekilde daha sa
lim bir karar alınır ve o karar da, o komisyonun 
sayılır. 

Ben tecrübelerimden dolayı bunu arz ediyorum. 
Kabul edip etmemek sizin bileceğiniz iş. Zaten mu
halefetten geldiği için, en makul önerge de olsa, red
dediyorsunuz. Allah size mübarek etsin, sağolun. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 'Nalbantoğlu. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Ana
yasanın 96 ncı maddesinin uygulanmasını rica edi
yorum, löl'i arayın lütfen. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Kabul edenler... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — öner

ge sahihi olarak 101'i istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bâr dakika. 
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önergeyi kabul etmeyenler... 
Muhterem arkadaş'tar, bir noktayı arz edeyim: 

Meseleyi yanlış yönden almayın. Divan olarak, içe-
riye giren arkadaşları »aymakla mükellefiz; bu arka
daşları da sayabilmemıiz için yerlerine oturmaları 
lazımdır. 

HİLMİ NAUBAHrOÖLU (Erzurum) — Girsin
ler diye de bekleyecek değiliz (Sayın Başkan. 

BlAŞKİAN — Saymayı bitirmeden içeri giriyor
lar efendim. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE fi 

1. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Asçıoğlu'nun Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/150) (S. Sayısı : 538) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde bulunuyor. 

Bir önergemiz vardı; önergeyi tekrar oylayaca
ğız: 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

TEVlFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, 101 
oy var mı? 

BAŞKAN — Saydım efendim; emin olunuz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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MEHMET Ü'NER ((Kayseri) — Sayın Başkan, 
talimat verin de kapıyı kapatsınlar dışarıya çıkılma
sın. 

İBAŞKİAN — İdare amirlerinize söyleyin onu. 
Kabul etmeyenlerin tekrar işaret buyurmalarını 

rica ediyorum... 
Efendim, karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 

dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati ; 15.001 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Denetlenmesi 
Komisyonun İnceleme Usulleri 
MADDE 7. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko

misyonu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporlarıyla Başbakanlığın sevkedeceği diğer rapor
ları ve varsa kendisince tespit edilen konuları inceler. Her 
teşebbüsün bilançosu 'ile netice hesaplarım kapsaması ge
reken bu raporlar; ilgili bakanlıkların görüşleri ve de
netlenen kuruluşların cevapları ile birlikte, en geç 
ertesi yılın Aralık ayı sonuna kadar Başbakanlıkça, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lur. 

Başkanlığa sunulan raporlar, üç gün içinde Ko
misyona havale edilir. Komisyon, incelemelerimi, ra
porun kendisine havale edilmesinden itibaren dok
san gün içinde tamamlar. 

Komisyon ve altkomisyonlar, denetleyecekleri 
kuruluşların durumunu, ulusal ekonomiye faydalı 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.15 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ego 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdy (Edime) 
• • m 

BAŞKAN — '85 inci Birleşimin beşinci oturumunu açıyorum. 

)MtSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonominin ku
ralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik 
ve ıkârlılı'k ülkeleri doğrultusunda yöneltilerek, kuru
luş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin 
mevzuata, uzun vadeli .kalkınma planına ve planın 
programlarına uygunluğu yönlerinden inceler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi 
kamu iktisadî teşebbüsleri ile bu kamu iktisadî te
şebbüslerinin iştirakiyle kurulan diğer kamu kuruluş
larının denetimi, üst teşebbüsün denetimi ile bir ara
da yapılır. Değişlik kamu kuruluşlarının iştirakiyle 
kurulmuş olan böyle bir teşebbüsün hangi üst te
şebbüsle bir arada denetime tabi tutulacağı hususun
da esas, ödenmiş iştirak miktarı üstünlüğüdür. Bu 
miktarlar eşitse, bu husus, Komisyonca karara bağ
lanır. 

İnceleme ve değerlendirme, esas olarak dosya 
üzerinde yapılır. Komisyonun çalışmaları sırasında 
denetlenen kuruluşların yöneticileri ve ilgili bulun
dukları bakanlık temsilciteri ile Devlet Planlama Teş
kilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu yetkilileri bulu
nur ve gerekirse dinlenir. 

Komisyon Başkanı, gerekli gördüğünde altkomis
yonlar eliyle, kuruluşlarda yerinde inceleme yap
tırır. 

'Merkezleri Başkentten başka bir yerde bulunan 
kamu iıktisa'dı teşebbüslerinin denetimi için rapor
törler veya altkomisyönlaı in en fazla onbeş gün 
süreyle Ankara dışına gitmelerine Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Komisyonunca karar verilebilir. Bu ka
rar, gerekli yolluğun tahakkuku için Türkiye Büyük 
iMillet Meclisi Başkanlığına bir yazı ile bildirilir. 

Altkomisyonlar ve rapoıtörler, inceleme sonuçla
rını Komisyon Başkanına sunarlar. Komisyona, alt-
k'omisyonların ve raportörlerin raporlarını, Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları ve ilgili 
kuruluş ve bakanlıkların görüşleriyle birlikte ele ala
rak, kuruluşların durumlarını yeniden inceler ve bun
ların bilanço ve netlice hesaplarını tasvip ederek yö
netim kurullarının ibra edilmesine veya bilanço ve 
netice hesaplarını tasvip etmeyerek yönetim kurulla
rının ibra edilmemesine gerekçeli olarak karar verir. 

Komisyonun, bütün kamu iktisadî teşebbüslerini 
kapsaması gereken, tasvibe ve genel görüşmeye su
nulan raporları basılıp Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine dağıtılır, dağıtım tarihindeki Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tutanağına eklenir ve Hükü
mete iletilira 
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'BAŞKAN — Madde üzerinde, söz isteyen var mı 
efendim? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Grup adına söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeyle il
gili iki noktayaı yüce Meclisin dikkatlerine sunmak 
istiyorum. 

Birincisi: Birinci fıkradaki eski metinlerde olma
yan, eski kanunlarda olmayan; ama bu kanuna ek
lenmiş olan, «Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyo
nu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ra
porlarıyla, Başbakanlığın sevk edeceği diğer rapor
ları ve varsa kendisince tespit edilen konuları ince
ler.» ıBu eklenmiş; kendisince tespit edilen konu
lar. 

Ben ne olduğunu anlayamadım; belki yanlış an
ladığım için dikkatimi çekti. Ben, bunun birtakım 
sakıncaları olabileceği kanısındayım. 200'ün üzerin
de KİT var; bunlardan bir kısmını komisyon poli
tik amaçlarla inceleme gereğini duyabilir, genel mü
dürleri değiştirmek amacıyla kasıtlı olarak inceleme 
gereğini duyabilir. Bu açıdan birtakım sakıncalar 
gördüm. 

İkinci nokta, ikinci fıkra ile ilgili: «Başkanlığa 
sunulan raporlar, üç gün içinde Komisyona havale 
edilir. Komisyon, incelemelerini, raporun; kendisine 
havale edilmesinden itibaren doksan gün içinde ta
mamlar.» Eskisinde de bu böyle; ancak, doksan 
gün bana çok kısa geldi. Çünkü, altkomisyonlar da 
inceleyecek; altkomisyonlar, zaman zaman başka şe
hirlere de gitmek zorunluluğunu duyabilecek. Ko
misyon genel kurulunda bunların incelenmesi çok sı
kışık bir zamana rastlayabilecek. 

(Biz önergemizde kısa bir sürenin biraz uzatıl
masını öngördük. Bunun yararına inandık: «Hem 
komisyonu, hem milletvekillerini daha ciddî bir şe
kilde bu raporların incelenmesine sevk eder» diye 
düşündük. 

Yüce Meclisin dikkatine bu hususları sunmak is
tedim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa

yın Ayhan Fırat, 
Buyurun Sayın Fırat (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Ma

latya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ko-
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misyonun inceleme, usullerine dair olan bu madde, 
hepinizin de bildiği gibi, Başbakanlık Yüksek De
netlemenin laltkomisyon raporları, Başbakanlık De
netleme Kurulunun raporlarının K'tT Komisyonun
da nasıl denetleneceğini amirdir. Yalnız, burada de
ğinmek listediğim üç konu vardır. 

Bir tanesi, KİT Komisyonunda bu raporlar gö
rüşülürken, bakanlık temsilcileri, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ilgilileri
nin bulunacağını amirdir. 

«Bakanlık temsilcileri» tabiri vardır. Ben bir 
yönetici olarak 1980'M yıllardan önce bu komisyona 
geldiğim zaman komisyonda behemehal, bakan bu
lunurdu ve bakan, bakanlık temsilcilerimi yanına alır 
komisyonda öylece bakanlığını temsil ederdi, Ancak, 
ne hikmetse, bu, dört beş senedir bakanlık temsil
cileri gelmektedir, KİT Komisyonuna sayın bakan
lar gelmemektedir; hatta hatta, zaman zaman KİT 
Komisyonunun başkanı, bakanlık temsilcilerini, ge
rekli özeni göstermedikleri için, gerekli bilgileri ve
remedikleri için ikaz etmiş ve «Bakanınız gelsin» de
mişlerdir. O 'doğrudur. 

Bu kadar mühim, Türkiye'nin ekonomisine yön 
veren kuruluşların raporları görüşülürken, kanım da 
odur ki, ilgili bakanın muhakkak o komisyonda bu
lunması gerekir. Dolayısıyla, bakanlık temsilcileri
nin - birkaç kişi göndererek orada temsil edilme
si - Meclis adına görev yapan yüce komisyona bil
gi vermeleri mümkün olmuyor. Dolayısıyla bura
da, «Bakan ve bakanlık temsilcileri» demek gerekir; 
bu bir. 

İkincisi: «Komisyon lüzum gördüğü takdirde, 
altkomisyonu 1'5 gün süre ile Ankara dışına gönde
rebilir» gibi bir tabir vardır. Arkadaşlar, bu yanlış
tır; süre ile tahdit edemezsiniz. Eğer, bir komisyon, 
altkomisyon marifetiyle genel merkezî Ankara dı
şında bulunan kuruluşları denetlemek istiyorsa ve 
buralara da .altkomisyon üyelerini gönderecekse, lüt
fen bunu süre ile tahdit etmeyelim. Görevlerini bi
tiren sayın üyeler Ankara'ya dönerler; «15 gün süre 
ile deyip» bu denetim süresini bağlamak, bu komis
yonda görev yapan arkadaşlara karşı, zannediyorum, 
itimatsîzlık beyanı gibi bir şey oluyor; bu ibareyi 
de maddeden çıkaralım. 

Üçüncüsü: Çok mühim olduğu için aynen oku
yorum: «Altkornisyonlar ve raportörler, inceleme so
nuçlarını. Komisyon Başkanına sunarlar. Komisyon, 
altkomisyonların ve raportörlerin raporlarını, Baş-

| bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları ve il
gili kurluş ve bakanlıkların görüşleriyle birlikte ele 
alarak, kuruluşların durumlarını yeniden inceler ve 
bunların bilanço ve netice hesaplarını tasvip ederek, 
yönetim kurullarının ibra edilmesine veya bilanço 
ve netice hesaplarını tasvip etmeyerek yönetim ku
rullarının ibra edilmemesine gerekçeli olarak ka
rar verir.» 

Bir yönetim kurulunun KİT Komisyonunda ib
ra edilmemesi, o yönetim kurulunun mahkemeye 
gitmesini ve o yönetim kurulunun görevden alınma
sını gerektirir, 

İşte, biraz önce, «Bankaları denetim dışı bıra
kıyorsunuz» dediğim zaman bunu belirtmek istemiş-

. tim. 
Şimdi soruyorum hükümetten: Bütçe Komisyo

nunda millî bütçe ile birlikte incelenecek olan, de
netlenecek olan bankaların yönetim kurulları, eğer 
haksız iş yaptılarsa, yanlış iş yaptılarsa, Bütçe Ko
misyonunda bunları ibra edememek yetkisi var mı
dır? Yoktur. Kanun o yetkiyi yalnız ve yalnız KİT 
Komisyonuna vermiştir^ İşte onun için, banka dene-
ıtimleri KİT Komisyonunda yapılmalı, ki, ulusal çı
karlara aykırı hareket eden idarecilerin raporları ora
da enine boyuna incelensin ve eğer ulusal çıkarlar 
ayak altına alınmışsa, o yöneticiler ibra edilmesin 
ve görevleri dışında kalsınlar. Ancak, anlaşılıyor ki, 
bankaları bu denetim dışı Ummakla, bu yöneticile
rin ibra keyfiyetini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. 

Arkadaşlar, bir şey daha söylemek istiyorum. 
Bundan önceki yasa geçerken, (şirket kurtarma ya
sası) batık şirketlerin yöneticilerinin aynı şirketlerde 
artık görev almamasını getirmiş ve önerge vermiş
tik; bu da kabul edilmemişti. Halbuki, Bankalar 
Kanununa bakın. Bankalar Kanununa göre, iflas 
eden bankaların yöneticileri de iflas etmiş sayılır 
ve haklarında müflis olarak muamele yapılırdı. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
TÖBANK hariç! 

AYHAN FIRAT (Devamla) — İşte şimdi, ban
kaların neden KİT Komisyonu denetiminden çıka
rılıp, Bütçe Komisyonuna getirildiğini görüyoruz. 
Hem denetim zayıflayacaktır, hem de o banka yöneti
cileri böyle bir ibra keyfiyetinin dışında tutulacak
tır. 

Yüce Meclise saygıyla arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞ/KAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan Fı

rat. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
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önergeler var, Okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millf* Meclisi Başkanlığına 

Görülmekte olduğumuz 538 sıra sayılı Kanun 
Teklifinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «90 
gün» sürenin 45 güne indir ütmesini arz ve ıteklif ede
riz. 

Hilmi NalJbanrtJoğkı 
Erzurum 

E. Fahrettin özdilek 
Klonyıa 

Hayrettin Ozamsoy 
Diyarbakır 

Bahriye Üçok 
Ordu 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görülşüllmektle olan 538 sara sayılı Kanun Tekli

finde komisyon metnindeki 7 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan 
(Edime 

Orihan Otağ 
Kocaeli 

M. Arif Atalay 
Adıyaman 

tlhan Dinçel 
Malatya 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Başkanlığa sunulan raporlar, üç gün içinde ko
misyona havale edilir. Komisyon incelemelerini, ra
porun kendisine havale edilmesinden itibaren yüzyir-
mi gün içinde ıtamaımlar. 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık derecesine göre, 
işlem yapmak üzere okutuyorum : 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi : 

ı«... 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «90 gün» 
sürenin 45 güne indirilmesini arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
İPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTDN FIRAT (jMluş) — Katılmıyoruz. 
İBASKAN — Hükümet?.. 

MALftYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE AUPTBMOÇ4N .(İBursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayan Nalbanfoğlu, önergenizi açık
lamak üzere buyurun efendim. 

HÎLlMÎ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Şimdi kanun teklifinin 

«Klomîsyonun İnceleme Usulleri» başlıklı 7 nci mad
desini görüşüyoruz. 

Maddede diyor ki : «Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu, 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun raporlarıyla...» (arayı atlıyorum); «Her teşebbü-
ısün bilançosu ile netice bösaplıarını kapsaması gereken 
Ibu raporlar; ilgili bakanlıkların görüşleri ve denetle
nen kuruluşlarının cevaplan ile birlikte, en geç ertesi 
yılın aralık ayı sonuna kadar Başbakanlıkça. Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 'sunulur.» 

Demek ki, bu konunun çıktığından itibaren birçok 
müessese, daha doğrusu Başbakanlık Denetleme Ku
rulu dahi, ıbazı incelemeler yapıyor. Sonra, teşebbü
sün bilançoları elde, ndtice hesaplarının kapsamı ve 
gerekten raporlar elde, ilgili hakanlığın görüşü alını
yor, denetlenen kuruluşlarımın cevapları elde ve on
dan sonra da en geç ertesi yılın aralık ayı sonuna 
kadar da bir müddet geçiyor ki, o arada da bazı ih
barlar, şikâıyetller varsa değerlendirilmiş oluyor her
halde. Yani bütün bu dokümanlar derlenmiş toplan
mış olarak Başbakanlığa geliyor, Ibüna rağmen de 
ancak ertiesi yılın aralık ayı sonuna kadar Başbakan
lık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine hava
le ediliyor. 

Güzel, demek bütün dokümanlar elde; Başkanlığa 
sunulan raporlar üç gün içerisinde komisyona havale 
ediliyor, o da iyi -burada zaman kaybetmemek için 
istical gösterilmiş- fakat, «Komisyon, incelemelerini, 
raporun kendisine havale edilmesinden itibaren dok
san gün içinde tamamlar» denilmiş!.. 

Şimdi, aralık sonuna kadar Meclise geldi, üç gün 
içerisinde de komisyona havale edildi; komisyon da, 
üç ay içinde (ocak, şubat, mart sonuna kadar) ince
ledi... Ondan sonra, Mecliste ne zaman görüşülecek? 
Yani bence, bu doksan günlük süre, işi gelecek yıla 
erteleyerek iki dene daha ertelemek ve konuyu ko
kutmak için verilen bir müddettir. Kaldı ki, Meclisl
imizde bir soruşturma önergesi verilmişti, bir komis
yon teşekkül etti iye bu komisyon 2 ayda görevini bi
tirdi. Fakat belki 2 ay uzattı -komisyonu ben itham 
altımda ıbırakmıyorum- ama, o 2 aydan sonra tetkik 
edeceği bir konu da kalmamıştı sanıyorum. Bu ba-
kımldan bu 9(0 günlük süre bence fazladır. îş bitir
mek istiyorsanız, Meclisin de iş bitirmesini arzu edi
yorsanız, hütiün tetkikatı yapılmış, bütün doküman
ları elde edilmiş, bakanlıkların bu konudaki bilgileri, 
görüşleri teşekkül etmiş, bilançoları elde... Daha tet
kik edilecek ne var ki, 90 'gün bju komisyon tetkik 
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edecek? Bence hiçbir şey kalmıyor. Oturup karar ve- j 
rir. | 

'önergemi ibu balkımdan vermiş bulunuyorum. Ka
lbul ederseniz «siz bilirisiniz, etmezseniz geme ısağölun. 

Teşelkkür ederim, 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Efendim önergeyi oylarımıza arz ediyorum : Ka

lbul edenler... Kabul titmeyenler... önerge kalbul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Edirne Milletvekili Türkân Turgult Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesi : 
«... 7 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
iSaygılarımıızla. 

Başkanlığa sunulan raporlar üç gün içinde komis
yona havale edilir. Komisyon incelemelerini, rapo
run kendisime havale edilmesinden itibaren yüzyirmi 
gün içinde tamamlar.» 

BAŞKAN — Komisyon katıHıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİİN FIRAT ı̂ Mıuş) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 

MAIİtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTBMOÇIN (IBursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurunuz efendini; 
önergenizi izaih ısadedindle söz veriyorumı. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan,, değerli milletvekilleri; 120 gün olarak 
düşünmemizin nedeni şu : Alt Komisyonlar yakla
şık 30 ıgürı çalışma yapabilirler, geriye 60 gün kalı
yor. 200'ün üzerinde KİT ve bağlı kuruluşları oldu
ğuna göre, demek İki, glünlde üç veya dört tanesi ince
lenebilecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Mec
lis çalıştığına göre, belli bir süre içinde bu ancak ta-
mamlanabileeekltir. Ben, gelen raporların fdalha sağlık
lı bir şekilde incelenebilmesi, üzerinde daha sağlıklı 
çalışıma yapılabilmesi ve daıha sağlıklı karar verilebil
mesi için 30 günlük ıbir sürenin eklenmesini uygun 
gördüm. Bu sekilide fazla bir zaman süresi- de veril
miş olmuyor; yaptığım hesaplara göre, yaklaşık 2 ay 
ek' ısüre verilmiş ölüyor. Mieclisin haftada 3 gün ça
lışması hesabıyla ve 'daha sağlıklı bir sekilide incele
me yapabileceğimizi belirtiyorum. 

'Nitekim, bazı hallerde Genel Kurul olabilir, KİT 
Komisyonu da Genel Kurula katılma zorunluluğu du
yabilir, bazı hallerde acil durumlar olabilir, kloanis-

|

yqnun çalışmama durumu olabilir. Böylece, bir ek sü
re isiağlanması yerimde olur. 

ı Yüce Meclise saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kalbul etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 
(Maddeyi oylarımızla arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kalbul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
'8 inci maddeyi okutuyorum : 
Komisyon Raporunum Kesinleşmesi 
IMADDE 8. — Dağıtılan rapora; siyasî parti grup

ları, 20 milletvekili veya Hükümet dağıtım tarihinden 
itibaren 115 gün içinde itiraz edebilir. (Bu süre içinde 
itirazda bulunulmazsa, Komiisiyon raporu kesinleşir. 

lîtiraz, incelenen kuruluşlardan hangilerinin bilan
ço ve netice hesaplarına yapılacaksa; gerekçe gös
terilerek: ve yazılı olarak Komisyon Başkanlığına bil
dirilir. 

'İtiraz olunan raporlar, Komisyonca itiraz süresi
nin bitiminden itibaren en çoik 30 gün içinde itiraz 
olunan hususlara dair Komisyonun görüşü ile birlik
te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımla su
nulur. 

IBu raporlar, Genel Kurulda öncelikle görüşülür. 
Türkiye 'Büyük MilM Meclisi Genel Kurulu ra

poru hemen gündemine alır ve 20 gün içerisinde bu 
rapor üzerinlde genel görüşme açar, genel görüşme 
en çok 15 gün slürer. IBu genel görüşme sonunda Tür
kiye Büyük Millet Mediisi Genel Kurulu, bilanço
larla netice hesaplarını tasvip etmek suretiyle kamu 
iktisadî teşebbüslerinin yönetim kurullarının ibra edil
mesini karara bağlar veyahut bilançolarla netice he
saplarımı taisvip ötmemek suretiyle kamu iktisadî te
şebbüslerinin yönetim kurullarınım ibra edilmesini 
reddeder. 

.BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen var mı 
efenldim? 

IBuyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madJde üzerin
de bir noktayı dikkatle) inize sunmak işitiyorum, o ne
denle ısöz aldım. 

IDağıtılan rapora, siyasî parti grupları ve 20 mil
letvekili itiraz edebiliyor. Oysa, Meclisimizde bağım
sız milletvekilleri de va/\ Genel görüşme ve araşltırma 
Önıenrgeleri 10 milletvekilimin imzası ile verilebiliyor. 
Ona paralel olarak, buradaki itirazın 10 milletve
kili tarafımdan yapılabilmesinde, şahsen yarar görü
yoruz. Bu konuda bir önergemiz var. 

iSaygılar sunanım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
©aşka söz isteyen?.. Ydk. 
Önergeyi okumuyorum : 

jSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53'8 sıra sayılı kanım teklifin

de 8 inci maddedeki «20 milletvekili» ibaresinin, «10 
milletvekili» olarak değiştirilmesini arz ve talep ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan M. Arif Atalay 
Edime Adıyaman 

Orhan Otağ İlhan Dinçe! 
Kocaeli Malatya 

Gülnıseli özkaya 
. 'istanbul 

İBAŞKAN ı~ Komisyon önergeye katılıyor mu? 
»LAN VE 'BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATrntN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MAIJYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KÖRTCBBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergenizi izaJh ettiniz Sayın Tür
kân Arıkan. 

Oylarımıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınızla, arz ©diyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

Genel Görüşmeye Tabi Olan. Kuruluşlar 
MADDE 9. — 2 nci maddenin birinci fıkrası hük

müne 'tabi olup .da, genel kurulları Türk Ticaret Ka
nununa veya özel kanunlarına tabi şirket ve kurumlar 
(haklkınlda da, 7 ve 8 inci madde hükümleri uygulanır. 
Ancak, bunların bilanço ve netice hesaplarıyla il
gili olarak Komisyonda, yine bilanço ve netice he
sapları ile bunlar hakllcmda Komisyonca hazırlanan 
raporlarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lîsi Genel Korulunda herhangi bir oylaıma yapılamaz 
ve bunlarm-yönetim kurullarının ibra edilmesi veya 
edilmemesi hususunda karar verilemez; bu raporlar, 
sadece genel görüşme konusu olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Türkân Arı
ikan döz istemişlerdir; buyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ha
yır Sayın Başkan, soru olarak sorabilir raiyim? 

(BAŞKAN — Söz isteyen var mı eferAlim? Yok. 
IBuyürun efendim, «sorunuzu sorabilirisiniz. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen

dim, kiomisyonda ve Türkiye Biülyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda herhangi bir oylaima yapılamaya
cağına göre, sadece bilgi vermek amacıyla mı bunlar 
ıgetiriliyor? Yani bu, gereksiz yere Genel Kurulu bel
li bir noktada meşgul etimelk anlamına gelmez mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MAUÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE AUPTEMOÇİN (Burs*) — Efendim, 
kendi genel kurullarında zaitfen yeterince her konu 
tartışılmak'taidır; dolayısıyla, burada yeniden sadece 
biligi verilir, konuşulur, ibra meselesi yoktur. 

Arz ederim. 
İBAŞKAN — Yani, Türkiye Büyük Millet Mecli

sini aydınlatmak babında. 

MAUtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGBBE AUPTEMOÇİN (IBursa) — Evet efen
dim. 

İBAŞKAN — Peki, sual cevaplandırılmıştır. 
Bir önerge var okuituyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 538 sıra sayılı Kanun Tekli

finde komisyon metnindeki 9 uncn maddesinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.» 

Tünkân Turgut Arıkan 
Edirne 

TÜRİKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — öner-
ıgjemi geri aldıim efendim. 

İBAŞKAN — Geri mi aldınız'? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAIN (Edirne) — Evet 

©fendimi, Sayın Bakanımla kotuuşluk, geri aldım. 
İBAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyppım : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu •maddeyi okutuyorum : 
Kararların yayımlanması 
İMADDE 10. — Komisyonca karara bağlanıp sü

resi içinde kesinleşen veya itiraz özlerine Genel Ku
rulca tasvip edilen veya edilmeyen bilançolarla netice 
hesapları veya malî durumları gösteren tablolar ibra 
©dilimle veya edilmeme kararı ile biriiklüe Resmî Gaze
tede yayımlanır. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 dnci maddeyi okuituyoruim : 
İbra Etmeme Kararlarının İlgili Mercilere Bildi

rilmesi 
iMAIDDE 11. - - İbra edilmeyen kuruluşların so

rumluları hakkında genel hükümlere göre adlî ko
vuşturma veya iskan yapılabilmesi için karar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Başbakan
lığa ve ilgili adlî mercie bildirilir. 

BAŞKAN — Madde itelerinde söz isiteyen?.. Yok. 
Maddeyi aylamıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul- edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Fonların Denetlenımesi 

Demetim Usulü 
MADDE 12. - - Kanunlarla veya kanunların ver

diği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan fanlar, Tür
küye Büyülk Millet Meclisinin denetimine tabidir. Bu 
denetim, fonların 'bağlı olduğu bak andıkların, yeni yıl 
ibtülüçte kanunu tasarılarının tümü üzerindeki görüşme
ler sırasında, Anayasanın 1*62 nci maddesinde belirti
len usule glöre ve fanların müteakip yıl kültçe tahmin
leri ile bir önceki yıl riaaliyelt sonuçlan üzerinden ya
pılır. 

Fan bütçeleri, bağlı oldukları bakanlık bütçeleri 
ile birlikte incelenerek ayrıca karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isiteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Grup adına söz istiyorum. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Ben de söz işiti

yorum efendim. '^ÜF 

(BAŞKAN — Sasyaldemokrat Halkçı Parti Gru-
biu .adına Sayın Turan Bayezit; buyurunuz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde teklifle 
Bütçe Komisyonunda görüşülme sıraısınd'a «eklenen bir 
maddedir ve eski deyimle, bu hanenin içerisinde ne
reden geldiği bilinmeyen bir velet. 

Bir arkadaşım (bu maddeyi okuduğu zaman band, 
«Sayın Bayezit, bak ne güzel; adamlar fonları denet
liyorlar ve denetletiyorlar» dedi. Hakikaten maddeyi 
şeklen okuduğunuzda, değerlendirdiğinizde, hüküme
tin halisane bir niyetiyle karşı karşıya bulundu
ğunuzu ve kendi serbest iradesiyle, istediği gibi sarf 
•edebildiği fonları bu Meclisin denetimine getirdiğini 
zannediyorsunuz. Halbuki, göstermelik ve göz boya-
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yıcı bir madde. Hiçbir suretle, Meclisin ne siyasî 
denetimini, ne de Bütçe Komisyonunda yaptığımız 
şekliyle bir denetimi getiren bir madde... 

Okuyalım ve maddenin içindeki Anayasayla çe
lişkili durumları ve kendi içindeki çelişkileri ortaya 
koyalım; «Kanunlarla veya kanunların verdilği yetki
ye dayanılarak kurulmuş olan fonlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin denetimine tabidir.» İlk cümle bu 
ve gayet güzel; ancak devamında, «Bu denetim, fon
ların bağlı olduğu 'bakanlıkların yeni yıl bütçe kanu
nu tasarılarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasın
da, Anayasanın 162 nci maddesinde belirtilen usule 
göre ve fonların müteakip yıl bütçe tahminleri ile 
bir önceki yıl faaliyet sonuçları üzerinden yapılır. 

Fon bütçeleri, bağlı oldukları bakanlık bütçeleri 
ile birlikte incelenerek ayrıca karara bağlanır» denil
miş. 

Şimdi arkadaşlarım, birinci fıkrada iki tane daya
nak var: Birincisi, «Fon, Anayasanın 162 nci mad
desinde belirtilen usule göre denetlenecek» diyor. 
Halbuki 162 nci maddeyi incelediğiımizde, .162 nci 
maddenin - bunu, geneli hakkında konuşurken de 
arz etmiştim - bir ISayıışitay denetimiyle paralel yürü
yebilmesi mümkün madde olduğunu anlıyoruz. Sa
yıştay denetimi olmadığı takdirde, 162 nci maddeyi 
bizim uygulamamız mümkün değildir. 

(İkincisi; 162 nci maddede, milletvekillerinin de-. 
ğişiklik önergesi verme yetkisi vardır. Burada deği
şiklik önergesi verme yetkisi, alttaki ikinci cümleyle 
kaldırılıyor. İkinci cümle, sadece bütçe tahminleri 
ve bir yıl önceki faaliyetleri üzerinden denetimin ya
pılacağını ortaya koyuyor. Yani pratikte fonların 
denetlenmesini getirmeyen bir madde; ama şekilde, 
fonların denetimini, Meclise tevdi edilmiş tarzında 
gösteren bir madde. Bu itibarla, maddenin bu şek
liyle kalmasından, Meclis denetiminin tesis edildiği 
sonucuna varmamamız gerekir. 

Eğer, bunların üzerinde samimiyetle Meclis de
netimini kurmak istiyorsak1 ve yine bundan önceki 
maddelerde (yüksek heyetin malumudur) kamu ban
kalarını KUT Komisyonunun yetki sahasından çıka
rıp bu şekliyle Plan ve Bütçe Komisyonunun dene
timine vermekle, eğer bunların ciddiyetle Meclis de
netimine tabi olmasını istiyorsak, o vakit, bu dene
tim sistemini işleyebilir hale getirmeye mecburuz. 
Aksi takdirde, sadece göstermelik, sadece göz boya
yan bir denetim sistemi olarak kalır. Bunu arz etmek 
istiyorum. 
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İkincisi: Eğer bu madde bu şekilde geçer ve bura
da kalacak olunsa, hiç değilse bu kanunun adı değiş
tirilsin. Bir zorunluk var.. Çünkü kanun tekliflinin 
adı «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesi Hakkında (Kanundur; 
fonlar, arz ettiğim gibi komisyonda. ilave edildi. Hiç 
değilse, adı sonradan iktidar grubunca değiştirilsin 
ki, bu kanunda olsun, ismiyle içeriği arasında uyum
suzluk bulunan bir kanunla karşı karşıya gelmeye -
Um derim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Bayezit. 
Sayın Türkân Arıkan, şahsı adına söz istemiştir.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Efendim, grup adına söz istemiştik Sayın Başkan. 
IRAŞKAN — Buyurun efendim, Doğru Yol Par

tisi Grulbu adına Sayın Sadıklar. 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin çok değerli üyeleri; 12 nci madde hakkında gru
bumun görüşlerini arz etmek için huzurlarınızdayım. 

ISayın arkadaşımızın da üzerinde durduğu gibi, 
kanun teklifinin ismiyle içeriği tezat halindedir. 
Kanun teklifi, bildiğiniz gibi, KİT'lerin denetlenme-
siyle ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonunda birdenbire 
gelen bir ilham sonucu, fonların denetimi ortaya atıl
dı ve fon denetimi de bu kanun teklifinim içinde hal-
ledillmeye çalışıldı. 

«Madem öyle, gelin bunun ismini de ona ©öre dü
zenleyelim» dedi sayın arkadaşım; tamamen katılıyo
ruz. İsmini de Ibu şekilde değiştirmekte büyük fayda 
var. «KİT'lerin ve fonların denetimiyle ilgili kanun 
teklifi» diyelim buna ve kabulünden sonra da kanun 
olsun. 

Gelelim, esasla ilgili konuya. Şüphesiz, böyle bir 
madldenin konması, hiç ydktan iyidir; bunu kabul 
edelim. Şimdiye kadar, fonlarla ilgili hiçbir düzenle
me hiçbir kanunda yer almamışken, (bu şekilde bir 
hükmün buraya girmesinde şüphesiz fayda var; ama 
ne kadar fayda? Ne deniyor «Fonlar, Anayasanın 
162 nci maddesindeki usule göre denetlenir» deni
yor. Anayasanın 162 nci maddesi, denetleme madde
si değildir; (bütçenin nasıl görüşüleceğine dair mad
dedir. Bütçenin denetimi ile ilgili madde, daha ön
ceki 160 inci maddedir. Eğer biz gerçekten fonların 
denetlenmesini istiyorsak, bütçenin nasıl denetlenece
ğine dair Anayasadaki 160 inci maddeyi kullanmaya 
mecburuz. Böyle yapmayınca ne oluyor, biliyor mu
sunuz? Biz ıbu kanun teklifiyle Anayasayı değiştir

miş oluyoruz. Bütçenin nasıl denetleneceği hakkında 
Anayasada hüküm varken, biz bütçenin görüşülme
siyle ilgili maddeyi kullanarak fonları denetlemeye 
kalkıyoruz. IBu mümkün değildir arkadaşlarım. Bu 
diğer arkadaşımın da ifade ettiği gibi, sadece göster
melik bir hükümden başka bir şey değildir; fakat 
en azından, burada bir denetleme niyeti vardır; bu
nu samimiyetle nasıl işletiriz diyelim ve gelin bunu 
burada konuşalım, bir sonuca bağlayalım. 

Her şeyden önce bu maddenin nasıl işleyeceği ko-
% muşunda Sayın (Maliye Bakanımızdan görüş istirhamı 

edeceğiz. Bu, bütçe konuşulurken ayrıca bir fon büt
çesi yapılacağı anlamına geliyor. Çünküv«1Fon büt
çesi» tabiri ilk defa burada geçiyor. Bu demektir ki, 
bütün fonlarla ilgili gelirler ve yapılacak masraf ve 
yatırımların tahmini bu bütçe ile Iberaber getirilecek, 
bunlar madde madde müzakere edilecek, bunlar üze
rinde görüşler serdedilecek ve sonunda bütçe, oyla
rımızla bağlanacaktır. Bunu, bu şekilde anlıyoruz. Bu
nun dışında bir anlayış veya tefsir varsa, Sayın Ma
liye Bakanımızdan Ibu konuda bir açıklama yapma
sını istirham edeceğiz. 

Peki, denetim bunun neresinde? Şimdi gerçekten 
biz bu fonların denetimini istiyorsak, gelin ya Ana
yasa ile tam ilişki kuralım ve genel bütçenin denet
lenmesi nasıl oluyorsa - ki, Plan ve Bütçe Komisyo
numda genel bütçeyi kabul ediyoruz ve bunum demet
lenmesi ile ilgili hususlar Anayasanın 160 inci mad
desinde tespit edilmiş, Sayıştay denetliyor - bizim 
adımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına gitsin 
Sayıştay bunun denetimini de yapsın; ama, anlaşılı
yor ki, siz bu denetimden hoşlanmıyorsunuz veya ka
çınıyorsunuz, çekiniyorsunuz. 

Gelin, başka bir yol deneyelim': Sayım Vural Arı
kan, Sayın Türkân Arıkan ve bendenizin hazırladı
ğı, fonların denetimiyle ilgili bir kanun teklifi var.. 

iBu, gayet sade ve neticeye süratle götüren bir ka
nun teklifidir. Diyoruz ki, bu fonların denetlenmesi 
için belirli periyodlarda maliye müfettişleri yahut uz
manlar görevlendirilsin" ve bunlarım raporlarıyla be
raber gelecek yıl Plan ve Bütçe Komisyonunun önüne 
gelsin. Sayın Bakan, sayım hükümet; bunda ne mah
zur görüyorsunuz? Bunu soruyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — O za
man birçok kişinin işi biter. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Bunda ne mahzur görüyorsunuz? 
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Sayın Bakan, sabahleyin burada konuşurken ifa
de buyurdunuz; «Gerekirse maliye müfettişlerine de 
glörev vererek, bunu yaptırırız» dediniz. Başka bir... 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen Genel Kuru
la hitap ediniz, «Diyorlar» deseniz, bu iş olacak. 

Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT i(JKahramanmaraş) — 

Siz öyle anlayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Burada, bu yetkiyi verip vermemek hükümetin elin-
4e; o da, Sayın Bakanın ifadelerinden ortaya çıkıyor. 
Eğer hükümet isterse, Maliye Bakanlığı müfettişleri 
denetleyecek. Bizim teklifimizde bu, bir anlamda mec
burî hale getiriliyor. Devletin müfettişlerine, uzman
larına, güveni yok mu? Verecekleri rapordan muhak
kak, hem hükümet, hem de Büyük Millet Meclisi 
faydalanacaktır. 

Diyoruz ki, gelin, fonları bu şekilde denetim altı
na alalım. Mademki bir adım atıldı, «Fon bütçesi» 
fikri getirildi, bir aldım dalha atalım, bunları doğru 
dürüst denetleyelim ve bu konudaki şüpheleri, Bü
yük Millet Meclisi olarak, hükümetin üzerinden kal
dıralım1. 

Bu vesileyle saygılar sunuyorum efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Sadık
lar. 

Sayın Türkân iArıkan; buyurun. 
TÜRIKÂN TURJGUT ARIKAN (Edirne) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeye ilk 
baktığım zaman gerçekten sevinmiştim; ama tümü 
üzerinde konuşurken ifade ettiğim /gibi, yeterli değil, 
tam bir denetim getirmiyor; benden önce konuşan sa
yın milletvekillerinin açıkladıkları gibi, göstermelik 
bir denetimden başka bir şey değil. 

Bakınız, Anayasanın 160 inci maddesine ek ola
rak, 163 üncü maddede ne diyor1: «Genel ve katma 
bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sı
nırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Ba
kanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair, bütçe
lere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak 
yetkisi verilemez.» 164 üncü maddede de kesinhesap-
Ia ilgili hükümler yer alıyor. 

Siz sadece 162 nei maddeyi getirdiğiniz- takdirde, 
biraz önce değerli arkadaşlarımın açıkladıkları gibi, 
görünürde bir Idenetim oluyor, bilgi vermeden öte
ye gitmiyor. Oysa fonlarda da ödenekleri sınırlamak 

lazım. Mademki bir fon tasarısı getiriyorsunuz, yıl
lık bütçeleri yapıyorsunuz; aynen genel bütçede ol
duğu gibi, bunda da, 162, 163 ve 164 üncü maddele
rin mutlaka uygulanması (gerekir. Aksi takdirde, de
ğerli arkadaşlarımın açıkladıkları gibi, bu denetim, 
fam bir denetim olamaz. 

•Rahmetli anneannemin bir sözü vardı, tekrarla
maktan gurur duyacağım; derdi ki: «Evdeki yardım
cıları hırsız yapan, evin hanımlarıdır. Zira, evin ha
nımı, şuraya buraya açık birtakım şeyler bırakırsa, 
orada çalışan yardımcı da, nihayet insandır, bir- gün 
ihtiyacı olur, oradan, içinden gelmediği halde, karak
teri müsait olmadığı halde, sırf ihtiyacı olduğu için, 
başlar yavaş yavaiş almaya.» 

Eğer biz kanunlarda açık kapılar bırakırsak, ihti
yaç içinde olan kişiler, istemedikleri halde, birtakım 
uygunsuz yollara sapabilirler. 

O nedenle, kapıları açık bırakmayalım, vergi ka
nunlarında «Kaçırma yolu» dediğimiz durumlara 
imkân vermeyelim ve mümkün olduğu kadar boşluk
ları kapatmaya çalışalım. 

Bir arkadaşımız Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
konuşmalarında «Artık fonların ıdenetimini de geti
riyoruz; bitmemiş senfoni bitti» dedi. Hayır, değerli 
miUelJvekilleri; biliyorsunuz, bitmemiş senfoni gerçek
ten çök güzeldir; ama bu madde güzel değil, bu 
madde olsa olsa bir (ıRequjem»e (rekviem) benziyor. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (]SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür dderim Sayın Arıkan. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEJMOÇİN l(Bursa) — Sayın Baş
kan, söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşacak bir iki ar
kadaş daha var; lütfetseniz de, belki onların da soru
ları olabilir. 

MALİYE VE GÜMRÜK IBAKANI AHMET 
KUiRTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Hay hay, 
tabiî efendim. 

BAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adına 
Sayın Isa Vardal, buyurunuz efendim. 

IDİSP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul
dak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüş
mekte olduğumuz madde, kanun teklifine Plan ve Büt
çe Komisyonunda sonradan ilave edilen bir madde
dir. 

Şimdi, bu kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülürken, Sayın Bakan, fonların da Mec
lis denetimine tabi tutulacağını söylediğinde hakika-
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ten çok sevinmiştik ve sevinmekle birlikte biraz da 
şaşırmıştık. Çünkü, iktidarın bugüne kadar yapmış 
olduğu uygulamalar, mümkün olduğu kadar Meclis 
denetiminden kaçmak şeklindeydi. Bilahara, bu ko
nukla verilen önerge karşımıza geldiğinde, sukutu 
hayale uğradık. Çünkü getirilen denetim, KİT'lerin 
denetim usulüyle değil, bütçenin (görüşülmesi usulüne 
igöre ve Anayasanın 162 nci maddesine tabi Ibir de
netimdi. 

Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçenin 
görüşülme usulünü göz önünde tuttuğumuzda, bu fon
ların komisyonda denetime tabi tutulamayacağı açık
tır. Çünkü, kamu kesiminin denetimi, başlangıçta -
hepimizin bildiği gibi - Meclis adına Sayıştay tara
fından yapılmakta ve Sayıştay raporuyla birlikte kar
şımıza gelmektedir. 

Şimdi gerek kanunla ve gerekse kanunun vermiş 
olduğu yetkiye binaen kurulan bu fonların kendile
rine has bir denetim usulü vardır. Bunların hiçbirisi
nin Sayıştayın denetimine tabi olmadığı da bilinmek
tedir. Sadece bazı fonlar, Sayıştayın bir üyesinin 
mevcut olduğu bir kurul tarafından denetime tabi 
tutulmaktadır. 

Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu fonları 
denetleyecek hiç bir kurulun raporları da karşımıza 
gelmeyeceğine göre, biz bu fonların nesini, nasıl de
netleyeceğiz? Ben bunu merak etmekteyim. 

Bizim şalhisî (görüşümüz, hükümetin bu maddeyi 
getirmesindeki amaç, fonların denetimini sağlamak 
değil; kamuoyuna, «Bakın, biz fonların Meclis tara
fından denetimini de getirdik. Bu konuda muhale
fetin yapmış olduğu itirazları ve eleştirileri de göz 
önünde tuttuk» demektir ve yine kanıma göre, bu bir 
konsan maddedir; işletilmesi de mümkün değildir. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Vardal. 
Sayın Ayhan Fırat, buyurunuz efendim. 

AYMAN FIRAT (Malatya) — (Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 12 nci madde fonların denetimiy
le ilgilidir. Şimdiye kadar fon denetiminde hüküme
tin tutarlı bir politika uygulamadığı açıktır. Çünkü, 
Ibildiğiniz gibi, ilk çıkan fonu, Başbakanlık, Yüksek 
IDenetleme Kurulunun denetimine vermiştir? Bilaha
ra fonlar için kendi içinden veya bakanlıklardan tem
silciler seçerek veya Sayıştay'dan bir üye iştirak et
tirerek farklı farklı denetim yolları getirmiştir. An
cak bu yasaya, fonların da denetim içine alındığına 
dair bir ibare koymuş oldukları için ben, büyük bir 
ilerleme, diyorum ve şunu da söylemek istiyorum: Bu 

hükmün burada yazılmış olmasıyla, denetim mekaniz
masının işlemesi bakımından en ufak bir etkinlik ge
tirilmemiştir. Neden? Türkiyelde denetim yapan mü
esseseler vardır; hepimizin de bildiği gibi, bunlar Sa-
yıştaydır, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
dur ve Devlet Denetleme Kuruludur. Demek ki, 
yüce Meclis adına Anayasada yerini bulmuş kurum
lar bunlardır. Bunların denetimi dışında tuttuğunuz 
bir kuruluşu, yalnız millî bütçe içerisinde görüşmek 
kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna getirerek, «De
netim yar» diyemezsiniz. Diyemezsiniz; çünkü fon
ların içinde teknik hususlar vardır, idarî hususlar 
vardır, malî hususlar vardır. Bunların denetlenebil
mesi için uzman ekiplerin burada görev yapmaları 
gerekir. Siz bunu bütün yıl boyunca yaptırmayıp, yal
nız yıl sonunda, gelir ve giderlerini, kesinhesaplarını 
Plan ve Bütçe Komisyonuna getirerek bunu temin 
edemezsiniz; ama kâğıt üzerinde iddia edersiniz ki, 
biz fon denetimlerini de yüce Meclise getirdik. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 11 trilyonluk 
bütçenin yüzde 25'inden fazlasını, yani 3 trilyonluk 
bir kısmını fonlar kapsar. Bu 'fonların bir tanesi Sa
vunma Fonudur, Kamu Ortaklığı Fonudur, Toplu 
Konut Fonudur. Bunlar başlıbaşına teknik konular
dır; gerek Toplu Konut Fonu, gerek Savunma Fonu, 
bugün tekniğe yönelmiştir. Ben size soruyorum şim
di: Siz bunu, nasıl olur da, kendi içinden veya ba
kanlıktan ıbir muralkıp tayin ederek denetlemiş ve 
netice kesinhesaplarını Plan ve Bütçe Komisyonuna 
getirmekle de yüce Meclisin denetimine sunmuş olur
sunuz? Buna imkân yoktur. Bunun tek yolu vardır; 
ya Sayıştay denetimine, alırsınız - bu kanun içerisin
de yeri vardır - yahut doğrudan doiğruya Anayasanın 
165 inci maddesi içerisine alırsınız. Nedir 165 inci 
madde? Bakın bir nebze okumak istiyorum. Anaya
sanın 165 inci maddesi der ki: «Sermayesinin yarı
sından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı ola
rak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının 
Türkiye Büyük iMillet Meclisince denetlenmesi esas
ları kanunla düzenlenir.» 

Şimdi, «Bunu getirdik» diyorsunuz. Fonların ser
mayesinin yüzde yüzü devletindir. Ortaklık mıdır? 
Evet, Toplu Konut Ortaklığıdır, Savunma Fonudur. 
Bunları niye bu madde kapsamı içerisinde, KİT Ko
misyonunun önüne getirmiyorsunuz? Ülke yararla
rına ulusal çıkarlara aykırı hareket eden fon yöne
ticileri orada denetlenmelidir. Eğer ülke yararlarını 
gözetmeden, taraf tutarak tatbikat yapan fon yöne
ticileri varsa, ibra edilmemeli ve 7 inci, 8 inci mad-
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de gereği, maihlkemeye çıkarılmalıdır, adlî merciler I 
huzurunda hesap vermelidir. Bunların hangisi var 
fon denetiminde, soruyorum? (Başbakanlık denetle- I 
rniösi mi vardır, teknik bakımdan denetleme mi var- I 
Idır, idarî bakımdan denetleme mi vardır? Yüce Mec
lisin bunları ibra keyfiyeti var mıdır? Yoktur, O hal
de Ibir denetimden bahsedemezsiniz. Bu madde yal
nız kâğıt üzerindte kalmaya mahkûm bir maddedir. 

Arkadaşlar, şimdi bakın, size samimi olarak söy
lüyorum: Bunların hepsi, ülkede yanlıış atılmış adım
lardır. Bu yanlış adımlar sayesinde Türkiye'de enflas
yonu geri çekmeniz de mümkün değildir. Şirket kur
tarma enflasyonu, kamçılayıcıdır; fonlar, enflasyonu 
kamçılayıcıdır; denet mden kaçırmanız, bankaları bi-, 
Ie denetim dışına çıkarmanız, enflasyonu kamçılayıcı 
unsur olmaktadır. 

BALKAN — Sayın Ayhan Fırat, bağlayınız efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Devamda) — Görüyoruz ki, 
üç aylık enflasyon değeri yüzde 15'e varmıştır. Hani 
yılda yüzde 20 olacaktı? Daha üç ayda yüzde 14'ü I 
geçtiniz. I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu- I 
hırlar yolunu, rakamları düşürürler. j 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — İşte muhterem 

arkadaşlarım, tatbikatınızın yanlış olduğunu bunlar 
da size apaçık göstermektedir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim umumî heyete hitap 
ediniz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, söz alabilir miyim? ' 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın 
Alptemoçin, sıra zatı âlinizde; buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Çok teşek
kür ederim efendim. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; bu 
kanunun en önemli maddelerinden bir tanesi, zannedi
yorum fonların denetlenmesiyle ilgili olan 12 nci mad
dedir. 

Fonların kanunlarla kurulmaya başlandığı gün
den bu yana hep söylenen bir söz vardır: «Bü fonla
rın denetimi çeşitli şekillerde yapılmaktadır; ama, j 
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siyasî denetim yapılmamaktadır. Biz, Meclis olarak 
da bu fonların, denetimini yapmak istiyoruz. Fonlar 
nerelere ne harcıyor, niçin harcıyor, nasıl harcıyor; 
bunları bilmek yüce Meclisin hakkıdır. Siz fonları 
siyasî denetimden kaçırıyorsunuz» deniyor. 

Bundan başka bir ifade söylemek mümkün de
ğil. Çünkü, bakınız, ben, son zamanlarda, kanunlar
la kurulan fonlarla ilgili kısa bir doküman topladım. 
Bu dokümana bakacak olursak, mesela 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanunuyla kurulmuş Toplu Konut Fo
nunun denetlenmesinin Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu tarafından yapılacağının ifade edildiğini 
görürüz. 

2983 sayılı, Tasarrufların (Teşviki ve Kamu Yatı
rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda da Ka
mu, Ortaklığı Fonununun denetimin gene Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılacağı 
ifade ediliyor. 

'Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu yine 
'Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetle
niyor. Savunma Sanayii Destekleme Fonu ise, Baş
bakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca seçilecek birer kişiden teşekkül et
tirilecek bir kurul tarafından denetlenecek deniliyor. 
Tanıtma Fonunun denetimi, yine benzeri bir kurul 
tarafından; Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı ve Sayıştay Başkanlığınca seçilecek temsilcilerden 
teşekkül ettirilmiş bir kurul tarafından yapılacak. Di
ğer fonların denetlenmesi de yine genelde Yüksek 
Denetleme Kurulunca yapılıyor; mesela Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun denetlen
mesi, Yüksek Denetleme Kuruluna verilmiş. 

Bu fonların her birinin bir kanunla ihdas edilmiş 
olduğunu biliyoruz. Bu kanunlarda denetleme usulleri, 
kim tarafından denetleneceği, açık bir şekilde yazılmış. 
Fonların denetlenmesiyle ilgili olarak getirilen bu 12 
nci maddede, bu kanunlarda yazılan denetim usulleri 
ve denetleme organları ortadan kaldırılmıyor ki. 
Bu fonlar, kanunlarında yer aldığı şekilde ve kanun
larında tarif edilen kurullar tarafından denetlenmeye 
devam edilecektir. 

Peki, burada getirilmek istenilen nedir? Burada 
getirilmek istenilen şudur: Fonlar tabiî ki, bütçeleri 
olan kuruluşlardır. Bu bütçeler hazırlanıp tespit edil
dikten sonra, yüce Meclise bütçe nasıl takdim edili
yorsa, o da takdim edilecektir. Yapacağı harcamalar, 
yapılmak istenilen hizmetler, bunların nasıl yapılacak
ları anlatılacak, Plan ve Bütçe Komisyonu ve daha 
sonra yüce Meclisimiz, fonların önümüzdeki sene ya-
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pacağı bütün faaliyetlerden böylece haberdar olacak
lardır. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ta
sarruf yetkisi nedir bunlarda? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bütçe ile 
ilgili çalışmalarımız da yine aynen böyle olmaktadır. 
Bütçeler getirilmekte, Anayasa hükmüne göre gereken 
süre verilerek - zannediyorum yıl sonundan önce 75 
gündür - 75 gün önce yüce Meclise takdim edilir; 
Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir; konuşmalar 
yapılır, bir sonuca bağlandıktan sonra yüce Meclisin 
tasvibine sunulur. Fonlarla ilgili çalışmada düşünü
len de aynen böyledir. 

Peki, «Efendim, biz, bütçelerin sadece bakıp, bü
yüklüklerini görüyoruz; hiç denetlemiyoruz» diyebi
lir miyiz? Tabiî ki, diyemeyiz. Çün'kü, o bütçe kabul 
edilip uygulandıktan sonra, kesinhesaplar çıkarıldık
tan sonra, gene Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgi
sine sunulur, yapılan uygulamalar tetkik edilir. Ko
misyon, altkomisyonlar teşekkül ettirir; ilgili bakan
lıklarda tespitler, tetkikler yapılır, yapılan harcama
ların ifade edilen rakamlara uygunluğu tespit edilir. 
Plan ve Bütçe Komisyonu bunu inceler ve yüce Mec
lisin tasvibine sunar. 

İşte biz «Fonlarla ilgili işlem genel böyle olsun; 
getirelim bu fonları, işlemler yapıldıktan sonra kesin-
hesap olarak takdim edelim yüce Meclisimize; yüce 
Meclis, iki sene önce konuştuğu fonun hakikaten o 
tarihte takdim edildiği gibi mi harcandığını, yoksa 
birtakım fevkaladelikler olup, hedeflere ulaşılıp, ula
şılamadığını, ulaşılamadı ise bunların sebeplerinin ne
ler olduğunu otursun tartışsın, öğrensin, gerekiyorsa 
denetlesin. Hatta hatta, bu çalışmalarını yaparken, 
kanunlarında ifade edilen kurulların verdiği denetim 
raporlarını da alsın incelesin» diyoruz. 

Bizim her birimizin kalkıp, fonların, filanca ihale
yi usulüne göre yapıp yapmadığını, filanca malze
meyi usulüne göre alıp almadığını veya filanca his
seleri usulüne göre çıkarıp çıkarmadığını incelememiz 
mümkün değildir. Zaten bunları yapmak için işte o 
denetleme kurulları teşekkül ettirilmiştir, kanunların
da. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Niye farklı farklı 
Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — O de
netim kurulları oturacak, çalışacaklar ve bu söyle
diklerimizi inceleyip, bunun hakikaten gerektiği şekil-
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de yapılıp yapılmadığını bize rapor edecektir. Eğer 
gereken şekilde yapılmıyor ise, kanunlar, usuller, ni
zamlar vardır; o usuller, o nizamlar uygulanır. Bun
ların uygulanmayacağına ait herhangi bir hüküm var 
mı? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yüce Meclisin 
tasarruf yetkisi var mı Sayın Bakan? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Öy
le bir yetki yok Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, bütün bunların ötesinde -hepimiz çok iyi bili
yoruz, Anayasamızın 108 inci maddesiyle kurulmuş 
olan bir Devlet Denetleme Kurulu var. Devlet De
netleme Kurulunun nasıl çalışacağı burada ifade edi
liyor; bütün kuruluşların üstünde. Bu Devlet Denetle
me Kurulu şu anda mesela -benim bilgim dahilinde 
olan - Fiyat istikrar Denetleme Fonunu denetlemek
tedir. «Bu fonlar denetimden kaçırılmıştır. Bu fonla
rın denetlenmesini siz yüce Meclisten kaçırıyorsunuz, 
kimse ne olduğunu bilemeyecektir» demek, acaba hak
sızlık olmuyor mu? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, şikâ
yet varsa denetim yapar, yoksa yapmaz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Böyle bir 
usul yok Sayın Fırat. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bizim 
bu maddede getirmek istediğimiz, acaba bu fonların 
mevcut denetim usullerini ve denetim organlarını mı 
kaldırmaktadır? Hayır. Bunların çalışmalarını mı en
gellemektedir? Hayır. Pekâlâ, Devlet Denetleme Ku
rulunun bu fonların denetlemesine engel olacak bir 
ıhüküm mü ihtiva etmektedir? Hayır. Pekâlâ, ne getir
mektedir? Getirilmek istenen, bu fonların senelerden 
beri hep arzu ettiğimiz şekilde siyasî yönden de de
netlenmesinin sağlanmasıdır. 

Fonların nasıl, nerelere, ne zaman, hangi harcama
ları yapıp yapmadığını hep beraber burada öğrenmek, 
bilmek mademki hakkımızdır diyerek söylüyoruz, işte 
size bu kanun maddesi bu imkânı getirmektedir. Bu 
imkânı küçümsemek, «Bu bir göz boyama maddesidir, 
böyle bir maddeyle bu işi geçiştiremezsiniz» demek, 
acaba ne derece doğru olur? Ben bu tarzda ifade kul
lananlara, inanınız, katılamıyorum. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hiç yoktan iyidir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bazı 
arkadaşlarımız, mesela Saym Sadıklar, «Fonlarla il-
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gili bugüne kadar hiçbir düzenleme yokken, böyle bir 
düzenleme geliyor» buyurdular. . 

Yani bakınız, fonlarla ilgili hiçbir düzenleme yok
muş! Biraz önce okuduğum kanunlar ve bu kanun
lardaki denetleme usulleri sanki yokmuş gibi, Sayın 
Sadıklar burada bu şekilde ifadede bulunuyor; bu da 
hakikaten ibret verici bir hadisedir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Bakan, boşa konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen efendim... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sayın 
Başkan, çök değerli milletvekilleri; bakınız, bu teklif 
üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda enine boyuna 
çalışılmış, tartışılmış ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 
çalışması sonucunda bu teklifin ismi şöyle olmuştur; 
(9 uncu sayfada öyle yazıyor) «Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi» 

Değerli arkadaşlarım, çok değerli katkılarıyla ya
pılmasını temenni ettikleri bu değişiklik, çoktan Plan 
ve Bütçe Komisyonunda kendi katkılarıyla zaten dü
zeltilmiştir. Bu hususu da bilgilerinize arz ediyor, be
ni dinlediğiniz için saygılarımı sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — So

ru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru hakkınız mahfuz Sayın Baye-

zit; müsaade ederseniz konuşmalar bitince sorunuzu 
alacağım. 

«Son söz milletvekilinindir» hükmüne göre Sayın 
Nuri Üzel'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, görüşülmekte olan 12 nci madde 
üzerinde Sayın Bakanın izahatını da dinledikten son
ra bazı kuşkularımız izale oluyor. 

•Maddenin amacının bir hüsnüniyete dayandığı 
belli. Arkadaşlarımın da ifade ettikleri üzere, fonla
rın denetlenmesi hususunun Meclise getirilmesi son 
derece isabetli; yalnız, metni okuduğumuzda, atıf ya
pılan Anayasanın 162 nci maddesinin sadece usul ba
kımından nazara alınacağını gösteriyor. 

162 nci madde sadece usuldür. Kaldı ki, 162 nci 
maddeyi müstakillen nazara alıp buraya koymamızda 
hata vardır; çünkü, 162 nci maddenin önündeki 161 
inci madde, onu öncelikle tamamlayan, 163 üncü 

madde daha sonra tamamlayan, İ64 üncü madde ise, 
yeni maddede getirilen sonuçların nasıl olacağını gös
teren Anayasa maddeleridir. 165 inci madde de, za
ten getirilen teklifin bu noktaya kadar olan kısmını 
KİT'lerin murakabesi açısından halletmiştir. 

Fonların murakabesi açısından Anayasa maddesi
ne atıf yapılması ise, Anayasanın bütçeye taalluk 
eden hükümlerinin fonlara teşmili gibi bir hüküm, 
bir usul getirmektedir. Halbuki 161 inci maddede 
«Bütçe Kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında 
hiçbir hüküm konulamaz» deniyor; fakat siz, fonların 
bağlı oldukları bakanlıkların bütçe kanunu tasarıları
nın tümü üzerindeki görüşmeleri sırasında, bakanlık
ların bütçe kanunu tasarılarıyla birlikte, fonların büt
çelerini de getireceksiniz, onların içine koyacaksınız; 
ama fonların bütçeleri, genel bütçenin unsuru değil
dir. Bu itibarla 161 inci maddeyi, bu getirilen hususla 
bütçeyle taşırıyoruz demektir. 

Sonra, fonların siyasî açıdan denetlenmesini ge
tiriyoruz; ama, bakınız ne diyor: «Ait olduğu bakan
lıkların bütçe tasarılarının tümü üzerindeki görüşme
ler sırasında...» 

Peki, fonların maddelerine geçme imkânı kalma-
yacaksa, siyasî murakabeyi ben nasıl yapacağım? O 
itibarla, gayet hüsnüniyetle getirilen bir hüküm, ga
yet güzel; ama, bunun işleyişi ve özellikle Mecliste 
görüşülmesi sırasında, siyasî açıdan dahi olsa, bunla
rın tam derinliğine girmek mümkün değildir; mad
delerine girmek mümkün değil; çünkü «tümü üze
rindeki görüşmeler sırasında» diyorsunuz, maddeleri
ne geçemiyorsunuz. 

Fonların bütçelerini getirecek misiniz? Fonların 
bütçelerini getirin ki, biz de siyasî istikametlerde bun
ların murakabesini sonuna kadar yapalım. 

Kaldı ki, fonların bütçelerinin siyasî murakabesi
nin çok daha seyyal esaslara dayanması lazımdır. 
Çünkü fonların kendi işleyişlerinin bütçeleri ve 
maksatları itibariyle, genel bütçenin koyduğu sınırlar
dan çok daha yaygın sosyal tesirleri olacaktır. O 
itibarladır ki, her ne kadar bütçenin genelliği üze
rinde biz siyasî murakabeyi yaparken tüm ekonomik 
faaliyetler üzerinde görüşlerimizi beyan ediyoruz ama, 
fonların kendilerine mahsus statüleri içerisinde ve 
kendi konuları içerisinde çok daha fazla derin sosyal 
ve ekonomik neticelerini ayrıca görmemiz, doğrudan 
doğruya görmemiz, hatta çok daha genişliği ve de
rinliği ile görmemiz şart olacak. Fonlar üzerinde, büt
çede yaptığımız görüşmeler kâfi değildir. 
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Şimdi, tümü üzerinde görüştükten sonra, son fık
raya bakalım. Son fıkrada; «Fon bütçeleri, bağlı ol
dukları bakanlık bütçeleri üe birlikte incelenerek ay
rıca karara bağlanır» denmektedir. Burada ki, «... ay
rıca karara bağlanır.» demek, biz, bir bakanlığın bütçe 
kanunu tasarısı ile beraber getirilen tahmini bütçesi 
ve bir evvelki yıl faaliyet sonuçlarını gösteren bilan
çosu ile birlikte gelen bir fonu göreceğiz ve bunu ay
rıca karara bağlayacağız demektir. Şu halde, bütçe 
müzakeresi sırasında Anayasanın 161 inci maddesinin 
dışına taşıyoruz. 

Şimdi, bir de bunun sonuçlan itibariyle, ibra ko
nusu ortaya çıkmıyor. Sayın Bakan izahat vererek, 
«Pek tabiîdir ki, diğer mura'kabe organları bunları 
murakalbe edecek» dedi. Hangi bakımdan? Teknik 
bakımdan, ekonomik bakımdan, vergi bakımından, 
malî bakımdan, işletme bakımından tetkik edecekler. 
Onlar murakabelerini yaptıktan sonra bir aksaklık gö
rürlerse, zaten genel hükümlere göre onlar hakkın
da murakalbe neticesini takip edeceklerdir. Bizim bu
rada yapacağımız siyasî murakabede ise, uygun gör
mediğimiz ibra etmediğimiz takdirde ne olacak? 
KİT komisyonu değil ki burada. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İbra keyfiyeti var. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — İbra yok... İbra 

yok ise, ben siyasî murakabemi nasıl yaparım? Mesele 
burada. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Biz de onu diyo
ruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Siyasî murakabe

min bir neticesi alınacak ise, ona göre yaparım. Büt
çede kabul etmiyoruz, yeniden düzeltiyoruz. Kaldı ki 
bu fonlar bütçelerle birlikte buraya geldikten sonra, 
yine atıf yapılan 162 nci maddeye göre, Genel Ku
rulda, üzerinde herhangi bir gider artırıcı veyahut 
gelir eksiltici herhangi bir faaliyette bulunamazsınız, 
fonların bütçleri üzerinde. Ben, siyasî murakabe dı
şında, seyyal yaygın ve derinlemesine bir faaliyet 
gösteren fonların kanunlarına girerken, onlardan ala
cağım faydalı neticeler itibariyle - bütçenin dışında bir 
imkânla - fonların gelirlerini artırıcı veya eksiltici bir 
hüküm getiremez miyim buraya? Bütçede getiremi
yorum; kabul edilmiş; ama, fon bütçe demek değil
dir, fon genel bütçe değildir. 162 nci maddenin usulü 
içerisinde, benzetme usulü içerisinde, siz fonları ge
tiriyorsunuz; ama, fonları buraya getirdikten sonra, 
ne artırma yapabiliyoruz, ne eksiltme. 

Onun için diyorum ki, fonların mahiyeti itibariyle, 
daha seyyal bir müzakere usulüyle, fonlardan bek-
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lenen faydalar daha yaygın, ekonomik ve rasyonel 
bir hale getirebilmek için -mademki Meclisin mu
rakabesine getiriyoruz - burada fonların bütçeleri 
üzerinde artırma, eksiltme ve faaliyet konularını de
ğiştirme, konularına daha geniş bütçe ayırma imkân
larını da elde etmeliyiz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Aksi halde, si

yasî bir murakabeyle bunun neticesi mümkün değildir. 
Hiçbir netice alamayacağımızı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bağlıyorum. 
162 nci madde demekle, yalnız onunla kalamıyo

ruz dedim. 161 inci maddeyle bağlanmanız lazım, 
163 üncü maddeyle bağlanmanız lazım. 163 üncü 
madde ne diyor: «Harcanabilecek miktar sınırının. 
Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçe
lere hüküm konulamaz.» 

Peki, acaba, Maliye Bakanlığının veya ait olduğu 
bakanlığın göstereceği lüzum üzerine, Bakanlar Ku
rulu kararıyla bütçe fonları üzerinde bu nevi yetkiyi 
vermek iyi midir, kötü müdür? Çünkü fonların faali
yet tarzları başkadır. Bütçe gibi genel hükümler içe
risinde ve Sayıştayın denetimine tabi olan bir hüküm 
değildir, bir konu değildir; daha geniş konulara sira
yet ettirmek lazımdır. 

Yine, 163 üncü maddede, «Bakanlar Kuruluna, 
kanun hükmünde kararnameyle bütçede değişiklik 
yapma yetkisi verilemez» ve 161 inci maddede 
«Bütçe Kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında 
hiçbir hüküm konulamaz.» deniyor. Bu iki hususla, 
bütçeyle 'beraber getirdiğimiz fonların siyasî muraka
besi konusunda hiçbir muamele yapamayacağız. Hal
buki bütün maksadımız ne idi? Fonların daha yaygın, 
daha ekonomik, daha faydalı bir şekilde kamuya yan
sıması ve çalışması idi. Bunu sağlayamayacaksınız. 

O itibarladır ki, bu hüküm gayet hüsnüniyetle ge
tirilmiş bir hükümdür; ama, arkadaşlarımızın da de
ğindiği noktalardan, istediğiniz gibi işleyemeyecektir. 
Getirilen bu hükmü, fonlara, fonların işlemesi sure
tiyle onların istikametlerinde daha faydalı neticeler 
getirmesini sağlayabilecek bir hüküm şeklinde mütalaa 
etmek lazım geliyor. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Efendim, Sayın Bayezit, soru soracaktı. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, Anayasanın 162 nci maddesine göre, 
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denetim, 2 nci ve 12 nci maddelerde yer alıyor. 2 nci 
madde, kamu bankaları ve Merkez Bankası için; 12 
nci madde fonlar içindir. Ancak, her iki maddenin 
kaleme alınış tarzını incelediğimizde, arada büyük 
fark vardır. 12 nci madde; «Fonların müteakip yıl 
bütçe tahminleri ile bir yıl önceki yıl faaliyet sonuç
ları üzerinden yapılır» diye bir kıstas getirmiş. 

Sorum şu: Bu ifadelere göre, 12 nci maddedeki 
denetim mi daha az yoğun, daha az kapsamlıdır; 2 
nci maddedeki denetim mi daha az yoğun, daha az 
kapsamlıdır? 

İkinci sorum; 12 nci maddedeki bu cümle, kısıt
layıcı bir nitelik taşımakta mıdır? 

Üçüncü sorum; Bütçe Komisyonunda fonların ge
lir tahminleri ve yapacakları işler mevzuunda değişik
lik önergeleri verilebilecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın Bakan, soruların tümüne birden mi cevap ve

receksiniz, yoksa tek tek mi cevap vereceksiniz? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Nasıl uy
gun görürseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Efendim, 
müsaade ederseniz Sayın Bayezit'e yazılı olarak ce
vap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Efendim, şimdi Sayın Nalbantoğlu soru soracak

lardır. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu, sorunuzu sorunuz 

efendim. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Vazgeç Sayın Nal

ıbantoğlu. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, bu hükümet eliyle iki'buçuk seneden beri bazı 
fonlar uygulanıyor. Bu fonlara hükümet, denetimi hiç 
düşünmüyordu da, acaba neden buna düşündü? Onu 
öğrenebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Efendim, 
genel görüşmelerde de arz etmeye çalıştım; her fon 
bir kanunla çıkarılmıştır. Her fonun kanununda, de
netimin nasıl yapılacağı, kim tarafından yapılacağı 
açık bir şekilde yazılmıştır, düşünülmüştür; bu ka
nunlar Yüce Meclis tarafından kabul edilmiştir. 

Sizin, birkaç seneden beri «Bizim siyasî denetimi
mizde olsun. Biz Meclis olarak bilelim neler oluyor 

bitiyor, gazeteden filan okuyoruz, olmuyor» diye şi: 

kâyet ettiğiniz bir hususu burada ilaveten getirmek 
istiyoruz; Yüksek Meclisimizin, yüksek heyetimizin 
bilgilerine ve takdirlerine arz ediyoruz efendim. 

Çok teşekkür ederiz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sağolun 

efendim. 
BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Fırat, sualinizi sorunuz efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan şunu öğrenmek istiyorum: İlk çıkan 
fonları Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
murakabesi içerisinde almışlardır; fakat ondan sonra 
farklı bir tatbikata gitmişlerdir. Dedikleri doğrudur; 
her fonun kendi kanununda farklı bir denetim usulü 
vardır. Neden bu kadar, her fon için, ayrı bir denetim 
usulü uygun gördüler; bunu izah ederler mi? 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Efendim, 
bütün bu hususlar, fonların kanunları Yüce Mecliste 
tartışılırken, teker teker tartışılmıştır. Ayrıca bilgi 
vermem, tarafımdan gereksiz görülüyor. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, madde üzerindeki müzakereler son bul

muştur. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var, onları 

okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 538 sıra sayılı kanun teklifinde 
12 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan Arif Atalay 
Edirne Adıyaman 

İlhan Dinçel Günseli özkaya 
Malatya İstanbul 

Denedim Usulü 
Madde 12. — Fıkra 1 : Kanunlarla veya kaiiun-

lların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan fon
lar, TürMye Büyük M'illet Meclisinin denetimine tabi
dir. Bu denetim, fonların bağlı olduğu bakıanlıklıarrn, 
yeni yıl bütçe kanunu tasarılarının tümü üzerindeki 
görüşmeler sırasında, Anayasanın 162, 163 ve 164 
üncü maddelerinde belirtilen usule göre yapılır. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
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Sayın Bakanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesinin 

birinci fıkrasında, «Anayasanın» ibaresinden sonra, 
«160 inci» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Murat Söfcmenoğlu Türkân Arıkıan 
Hatay Edirne 

Cafer Tayyar Sadıklar Yılmaz Hastürk 
Çanakkale İstanbul 

Sümer Oral 
Manisa 

IBAŞıKAN — Bir önerge daha vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 538 sayılı yasa teklifinin, 

madde 12'nfin ikinci fıkrasının metlinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nallbantoğlu Cevdet Karslı 
Erzurum Giresun 

Neriman Elgin Hayrettin Ozansoy 
Ankara Diyarbakır 

Bahriye üçok 
Ordu 

BAŞKAN — Bir önerge dahia vardır, okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 538 sıra sayılı kanun teklifin

de 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıka
rılarak aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz. ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıklan Murat Sökmenoğlu 
Edirne Hatay 

Arif Altalay İlhan Dinçel 
Adıyaman Malatya 

Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Balkanlar Kurulu, bakanlıklara bağlı bütçe içi ve 
bütçe dışı bütün fonlar için «fon bütçe tasarılarını» 
ve «fonlar bütçe tahminlerini gösteren raporu» genel 
ve kaitma bültçe tasarılarıyla birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar. Fon bütçe tasalıları, Türkiye 
Büyük Millet Meclislinde genel ve kottna bütçe tasarı

larıyla birlikte, aynı usullerle görüşülür ve karara 
bağlanır. 

Bakanlar Kurulu, fonlar kanun tasarılarını, o yıla 
ait kesiflbJesap kanun tasarılarıyla birlikte, Türkiye 
Büyük Millet Meclisline sunar. Fonlar kesinhesap 
kanun tasarıları, Türküye Büyük Millet Meclisinde 
genel ve katma kesinhesap tasarılarıyla birlikte, aynı 
usullerde görüşülür ve karara bağlanır. 

Fonların gelir ve giderleri, altışar aylık dönemler 
sonunda, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Maliye Mü-
fettıişleri tarafından denetlenir ve en geç iki ay içinde 
denetim tamamlanır ve deneiüm raporları düzenlenir. 
Denetim raporlarından birer kopyası ilgili bakanlığa, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve Sayıştay Başkan
lığına gönderilir. Malî yıl sonundan itibaren üç ay 
içinde, her fona ait gelir - gider kayıtlarının tasdikli 
örneği, gelir ve harcama belgelerinin birer kopyası, 
mizan cetvelli, krediler cetveli ve bilanço Sayıştay 
Başkanlığına gönderilir. Gelir - gider kayıtlarının tas
dikli örneği, mizan cetveli, krediler cetveli ve bilan
çonun birer kopyası da aynı süre içinde Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınla gönderilir. 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecelerine göre 
okutup, işlem yapacağız. 

Edirne Mdüetvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 538 sıra sayılı kanun tekli

finde 112 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Denetim Osulü. 
Madde 1'2. — Fıkra 1, Kanunlarla veya kanun

ların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan 
fonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine 
tabidir. Bu denetim, fonların bağlı olduğu bakan
lıkların yeni yıl bütçe kanunu tasarılarının .tümü 
üzerindeki görüşmeler sırasında, Anayasanın 162, 
163 ve Ü64 üncü maddelerinde belirtilen usule gö
re yapılır. 

ıBAŞKAN — Sayın Hikni Nalbantoğlu ve arka
daşlarının 12 nci madde ile ilgili olduğu ifade edile
rek gönderilen bir önergeleri var, şimdi işaret bu
yurduklarına göre bu, 13 üncü madde olacakmış. 
Burada da okutmuş bulunduk. 13 üncü maddenin gö
rüşülmesi sırasında bu önergeyi işleme koyacağız. 

Sayın Arikan ve arkadaşlarının önergesini okut
muştuk. 

[Komisyon katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER {Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

Buyurun Sayın Arakan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Balkan, değerli milletvekilleri; fonlar konusu, as
lında sadece denetimden ibaret değil. Fonların bo
yuttan giderek büyümektedir, önümüzdeki günlerde 
belki bütçe toplamlarını da geçecektir. 

Fonların, denetim dışında özellikle, iki önemli 
sakıncası daha bulunmaktadır; bunlardan bir tane
si, bütçe birliği altüst olmaktadır; ikincisi, kaynak
ların verimsiz kullanımına neden olmaktadır. Bu 
özellikleri itibariyle, özellikle kamu kaynaklarının 
yerinde kullanılmamasına neden olmaktadır. 

Fonların denetimlinde kullanılan yöntemleri tes
pit etmeye çalıştım; bakınız, açıklıyorum. Birinci
si: Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dene
timi olan fonlar var. İkincisi; Sayıştay, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına sadece bilgi verilen fonlar var. 
Sayıştaya sadece bilgi verilen fonlar var. Yüksek 
Denetleme Kurulunun denetimine tabi olan fonlar 
var. Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve 
Sayıştayoâ seçilecek birer kişiyle denetlenen fonlar 
var. Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve 
'Millî Savunma Bakanlığınca seçilecek birer kişiy
le denetlenen fonlar var. Bakanlık fon idaresi baş
kanlığı ve ilgili bankayla denetlenen fonlar var. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca denetlenen fonlar 
var. Balkalar tarafından denetlenen fonlar var. Ba
kanlıklara bağlı genel müdürlükler tarafından de
netlenen fonlar var. Bakanlıklara bağlı merkez ve 
taşra teşkilatı tarafından denetlenen fonlar var. Ba
kanlıkça görevlendirilecek görevli veya müfettişler 
tarafından denetlenen fonlar var. Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı tarafından denetlenen fonlar var. 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından denetlenenler 
var. Mülkiye müfettişleri tarafından denetlenenler 
var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme 
Kurulunca denetlenenler var. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Teşvik Uygulama Dairesine rapor 
verilen, sadece rapor verilen fonlar var. Ziraat Ban
kası şubelerince denetlenenler var. Valiler, kayma
kamlar, il özel idareleri tarafından denetlenen fon
lar var. Belediye başkanları tarafından denetlenen

ler var. Belediyelerin teknik araştırma uygulama ge
nel müdürlükleri tarafından denetlenen fonlar var. 

Görüyorsunuz ki, denetlemede bir sistem yok; 
hepsi birbirinden kopuk, hepsi birbirinden farklı şe
kilde denetleniyor. 

Biz o nedenle, önergemizde, 162 nci maddeye ek 
olarak, 163, 164 üncü maddelerin de eklenmesini 
öngördük. Eğer hükümet, arkadaşlarımız, samimî 
olarak fonların denetlenmesini istiyorlarsa bu öner
geye itiraz etmemeleri gerekir. Çünkü, bütçenin de
netlenmesi usulünü, kontrol edilmesi, tartışılması usu
lünü getiriyoruz; 162 nci maddeye 164 ve 163 üncü 
maddenin eklenmesini istiyoruz. İsteğiıriiz sadece 
budur. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ankan. 
Muhterem arkadaşlarını, belki dinlemek ihtiyacı

nı duymuyorsunuz ama, hiç olmazsa benim duya-
bilmem için biraz yavaş konuşunuz. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum1: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

'Sayın 'Başkanlığa1 

Görüşülmekte olan tasarımın 1'2 nci maddesinin 
birinci fıkrasında «Anayasanın» ibaresinden sonra 
«1)60 inci» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu yahut bir arka
daşı?... 

İhtiyaç duymuyorsunuz. 
Efendim önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer bir önerge var, okutuyoıruım :, 
Edirne Milletvekili Türkân Ar ikan ve arkadaş

larının önergesi : 
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Sayın Başkanlığa! I 
Gteşüllmefcte olan 538 sıra sayılı kanun tekli

finde 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının metinden 
çıkarılarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif öderiz. 

Saygılarımızla. 
©adamlar Kurulu, bakanlıklara bağlı bütçe içi ve 

bütçe dışı bütün fanlar için «'fon bütçe tasarılarını» 
ve «ıfonlar toültçe tahminlerini gösteren raporu» genM 
ve kaloma 'bütçe tasarılarıyla birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisime sunar. Fon bütçe tasarıları, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde genel ve kaloma bütçe ta
sarılarıyla birlikte, aynı usullerle göriüşüiMir ve karara 
bağlanır. 

(Bakanlar Kurulu, fonlar kesinhesap kanun tasa
rılarını, o yıla ailt kesinlhesap kamun tasarılarıyla bir
ilikte, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Fonlar 
keSinihesap 'kanun tasarıları, Türlkiye Büyük Miilûet 
Meclisinde genel ve kaloma kesinlhesap tasarılarıyla 
birlikte, aynı usulfeırle görüşülür ve karara bağlanır. 

Fonların gelir ve güderleri, altışar aylılk dönem
ler sonunda, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Maliye 
Müfettişleri tarafından denetlenir ve en geç iki ay 
içinde denetim tamamlanır ve denetim raporları dü
zenlenir. Denettim raporlarından birer kopyası ilgili 
(balkanlıca, Maliye ve Oümırülk Bakanlığına ve Sayış
tay Başkanlığına gönlderilıir. Malî yıl sonundan iti
baren üç ay içinde, her fona ait gelir - gider kaya
larının tasdikli örneği, gelir ve harcama belgelerinin 
'birer kopyası, mizan cetveli, krediler cetveli ve bi
lanço Sayıştay Başkanlığına gönderilir. Gelir - gider 
IkayMarının tasdikti örneği, mizan cetveli, krediler 
ceöveli ve bilançonun birer kopyası da aynı süre için
de Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

,PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkanım, 

BAŞKAN — Hükümet?., 
>MAIUİ1YE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEİBE AUPTEIMOÇİİN (Bursa) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinlemek zorundasınız efendim, dinleyeceksiniz. 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (ispatta) — Bant 

doldursun o. 
TÜRKÂN TURGUT ARIK AN {Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; eklediğimiz bu 

önergedeki hususlar, 4 Nisan 1986 tarihinde vermiş 
olduğumuz, fonların denetimi ile ilgili bir kanun tdk-
liiıflilmizin belirli maddelerinin özetlenımesld'ir. 

Türkiye Büyülk Millet Meclisinde denetim yapı
lırken, biraz daha sıkı bir denetim yapılmasında ya
rar gördük. Maliye müfettişlerinin periyodik dö
nemlerle bu denetimleri yapmasını uygun gördük, . 
İki herihanlgi bir yolsuzluğa, " herhangi bir uygunsuz
luğa, kanunsuzluğa meydan verilmesin.. 

Geçen halta televizyonda, «Kamuoyu» konusun
da bir program izledik ve ben izlerken, güneydoğuda 
'bir köydeki ilkokulun durumunu gördüğüm zaman 
gerçekten çok üzüldüm ve ıstırap duydum; derme 
çaltoıa tahtalarla pencereler örtülmeye çalışıûmıştı ve 
Sayın Spiker Mehmet Akarca, diğer bir görevliye 
soruyordu : «Vatamdaşlartımız bu köye yardım et
mek isterlerse, bu köye nasıl ulaşalblirler?». diyordu. 
Gene televizyonda bir başka programda da, genç bir 
ebemizin köy evlinde kaldığını,, sağlık ocağı bulun
madığını gördük. 

Sayın Milletvekilleri, o. köylerimize taibiî ki, va
tandaşlarımızın yardımları ulaşabilir. Bu ihtiyarîdir; 
isterlerse bu yardımı yapabilirler; ama, aralara her 
şeyden önce devletin ulaşması gerekir. Devletin ulaş
ması da, •kamu kaynaklarına bağlıdır. Fonlarda bü
yük tutarlarda savurganlıklar vardır. Ciddî planla
ma ve denetim yapılmalıdır ki, gerekli harcamalar o 
köylerimize götürüiiebiiISin; eğilOüm açısından, sağlık 
açısından o köylerimize birtakım imkânlar veriletil
sin. 

Biz önergelerimizi bu düşüncelerle ve »bu amaç
larla veriyoruz; ama ben isterdim ki, halen ANAP sı
ralarında oturan ve bir zamanlar bana.Kennedy'nin 
Fazilet Mücadelesi kiıfafbı ile iltifatlarda bulunan bir 
sayın milletvekillimiz, bu önergemiz üzerinde olumlu 
oy kullansın. 

Saygılar sunarım. 
.BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
önengeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden

ler... Etmeyenler... Önerige kalbul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13, üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMI 
Son Hükümler 

Uygulanacak İçtüzük 
MADDE 13. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun ve al'tko-
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misyonlarının çaılışımalarında, bu Kanunda saralhait 
olmayan haillerde, Türkiye Büyük M'ille't Meclisi İç
tüzüğü bükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanı, Türküye 
Büyük Millet MecliSii İçtüzüğü gereğince koimiısyion-
lar üzerinde haiz olduğu dene'teme yeiükiisime bu Ko-
ımiiısyon için de haizidir. 

BAŞKAN — M adide üzerinde söz islteyen?.. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Grup adına söz isti'yorum., 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit, siz grup 

aldınia söz istediğiniz için, sizin önceliğiniz var efen
dim., 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın NaıÜbanitoğlu'nu çağırdınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, siz bilirs'ıriiz. 
Başka söz isteyen varışa yazdırsın eifendiim? Yok, 
Buyurun Sayın Nailtbantoğlu. 

HİUMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayım millötivekll'ari; hepinizi saygıyla selam
larımı. 

Maddeyi herhalde dikkatlice dinlediniz. Ne diyor : 
«Türkiye Büyülk Millet Meclisi Kaimu İk'feilsaldî Teşeb
büsleri Komisyonunun ve alltkö'milsıyonlarımın çalış
malarımda, bu Kanunda sarahat olmayan hallerde, 
Türkiye Büyülk Millet Meclisi İçtüzüğü bükümleri' 
uygulanır.» 

Şimdi, bu fılkra tamam. Zaten bu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kaımu IkJt-Baakiî Teşebbüsü Komisyo
nudur; Türlkilye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde de 
bu komisyonlar sayılmıştır; Meclis namına, Meclise 
nlyalbetcn iş gömüyorlar. Ancak, bu cümle olduktan 
sonra, bu İkinci fıkrayı fazla buluyorum. İkinci fılk
ra ne diyor : «Türkiye Büyük Millet Meclilsi Başka
nı, Türkiye Büyük Millet Meclİisi İçtüzüğü gereğince 
komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkili
ne, bu Koımilsyom için de haizdir.» 

Zaten 'bir müdidetliür içtüzüğü görüşüyoruz. İçtü
züğün 16 ncı maddesinde Sayın Başkanın gürtevıleri 
derlenmiş; «Meclis komisyonlarını denetler» diyor. 
Orada varken, böyle burada da «İçtüzük Kom'lsyo-
nunu da Başkan denetler.» dilye yer almasına ben 
İüzuim görmüyorum, önergetmi b:r bu balkımdan ver
dim., 

'İlkine Jsi : Bir de, madalyonun diğer tarafından ba
kalım, : Zalfcen Sayın Meclis Başkanımızın -'herlhal-
de işleri çoktur- Meclisteki 16 komisyonla hiç il
gilendiği, onları hiç denetlediği de yok ki. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde konu
şalım., 

•HÜiLIMl NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu 
yapnîmayacak görevler için gerçi birinci fıkrada, «Ağ
yarını cami» neyse işte, ne derlerse o laf, o şekilde 
'tespit edilmişken, bu ikinci fıkrada bir de, «Öbür 
komisyonlardaki denetimin var ya, bunu da de net
lersin» diye söylemeye gerek yok; fazla. 

Sayın Başkanımız, dediğim gilbi, Meclis komisyon
larını denetlese çolk memnun oluruz. Zira, ben ga
liba üç dört defa da bu kürsüye bu konuyu getir
dim; bendenizin de on tane kadar yasası var. 

BAŞKAN — Sayın Naİlbanltoğlu, konuyu değiştir
diniz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bunlardan balhıseltaezsek, esbabı m ucubeyi nasıl 
zikredeceğiz? Osmanlıca oldu!.. 

İIDRİİS GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Baışkan, 
bırakın konuşsun. 

BAŞKAN — Efend'm, zaten NaıUbantoğlu'na mü
dahale etmiyoruz, her zaman mısra mısra konuşu
yor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Yani 
hem biziım yasalar nedir, ne değildir baktıkları da, 
yok. Diğer taraftan bir arkadaşımız yeni bir yaısa 
teklifi veriyor, ondan üç haıftâ sonra da bir başka 
arkadaş o yasayı aynen köıpye ediyor ve komisyona 
getirip sunuyor; komisyon da o yasayı görüşmeye baş
lıyor, böyle acaip şeyler de oluyor Sayın Başkanım. 

Bu atrlkadaşımız gidip, komisyon başkanından, 
«İBeniim yasaiyı niye görüşmüyorsunuz da bunu görü-
ş'üyorlsunuz?» diye soruyor... 

BAŞKAN — Sayın Naibanltbğlu... 

eİLMıİ NALBANTOĞLU (Devamla) — «Efen
dim, sizin yasa Başbakanın onayından geçmedi» de
nince, arkadaşımız da «E, bu yasa da aynı yaisa. Bu 
geçiyor da, benimki niye geçmiyor, ikisini de hMeş-
'tkisenlze» diyor. 

Nedense, Sayın Meclis Başkanımız, yasama orlga-
nıımızt, icranın altına da atmış bulunmaktadır; bunu 
da kınıyorum. Bu konuyla ilgili verilimiş zaten bir 
önergemiz de var; idtilfat görürse memnun oluruz, 

Saygılar sunuyorum. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nallbant-

oğlu, 
SHİP Grubu adına Sayın Turan Bayezit, bu

yurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli arkadaş-
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farım; bu teklif, 468 sayılı Yaldanım yeni Anayasaya 
uydurulması suretiyle, aynen ele alınmasından kay
naklanan bir metlin. Bu nedenle, eski'yasanım madde
leri aynen geçkilldiği, sadece komisyon üyelerinin ade
di vesaike gibi yeni Anayasadaki değişiklikler işlen
diği için, eski yasadaki 'bu metin aynen getirilımiş 
ve kanumea burada bulunimıaıması gereken fuzulî bir 
mraidlde.. 

IBİlüyonsuınuz eskiden ilki meclis vardı; bir Oum-
huriiyet Senatosu, bir de Millet Meclisi. Talbiî ilki 
meclis olduğu için, kanun içerisinde hanıgi mealisin 
içtüzüğünün uygulanacağınım göisiberilımesi gerekiyor
du. Aealba K'tT Komisyonu Millet Meclisi İçtüzüğü
mü mü uygulayacaktı, yoksa Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğümü mü uygulayacaktı? İki tane içtüzük vardı. 
Onura için eski kamuna, 468 sayılı Yasaya «Meclisin 
'Jiç!t)üıziüğü uygulanır» diye bk hülküım konulması nor
maldi, doğaldı ve zorunluydu. Şimdi bunu tekrarla
maya lüzulm. yok; çünkü, burada uygulanacak başka 
içtüzük yok. Siz buraya başka bir içtüzük zaten ya
zamazsınız; bunu yazmasan iz da, zaiten komisyon lar 
ve genel kurul, faaliyetinde, İçtüzüğü uygular. Bu 
gayet açık bir hükümıdür. Bu itibarla fuzulî bir mad-
dddir.ı 

İkincisi : ikinci cümle de bunu teyiıt ediyor; ikin
ci cümlede diyor ki : «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı, diğer komisyonlar üzerinde olduğu gi-
(bi, bu komisyon üzerimde de yetkiye sahiptir.» 

tEslklidem, biliyorsunuz, Meclisin ayrı başkanı var
dı, Cumhuriyet Senatosunun ayrı başkanı vardı. Onun 
için, !bu komiisyon üzerimde bir başkamın yetkisini, 
yani komiisyon başkanınım üstlünde meclisılerden han-
ıgiisinin başkanı yetkisini kullanacaktır? «'Meclis Baş
kanı kullanacaktır» sekliyle bir açılkliama yapılmasın
da zorunluk varidi. Eskii kamumdan aynen alındığı için, 
bu tdklilfte yer ailmıış; kaildırıllmasi gerekir., 

(Ben bumu, Bütçe Komisyonumda da arkadaşları
ma arz ettim. Ne hükümet, ne komisyon ne de Ana
vatan Partisine mensup arkafdaşlanımız bunu kabul 
eltltiler., Biniyorsunuz, iktidara has bk âdet var : Mu
halefetten gelen bir öneri, aklî de olsa, kalbul edil
miyor; ama isitkham ediyorum, şu ANAP inadını hiç 
değilse burada bırakın, şu madideyi buradan çıkarın 
arkadaşlar. 

Saygılar sunuyorum. 
BSAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
IMAUÎİYE VE GÜMRÜK BAKJANI AHMET, 

KORTIICEIBE ALPTflMIOÇÜN ıtfBursa) — Sayım Baş
kan, yerimden, maldde üzerinde çok kısa olarak ko-
muşalbillir miyim efendlim?| 

BAŞKAN — Talbiî efendim, buyurun. 
MALİYE VE GÜMiRÜK BAKANI AHMET 

KURTGEIEE AUPTElMOÇllN (Bursa) — Efendim, 
Anayasa hükmüne göre, bu Kanunum çıkarılması için 
arkaldaşlarıimız çalışmışlar, kamum teklifimi yüce Mec
lise talkdim etmişlerdir, iki meclisi1! sistemden tek 
meclisli sisteme geçilmesi haselbiyle, Anayasa gere
ğince bu Kanun çıkarılmaktadır. Bu madde, her
hangi bir karuşiklığın olmaması açısından buraya ko
nulmuş ve tarafımızdan da, muhafaza edilmesi uy
gun görünmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
ru soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit, sorun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, Sayın Bakan açıklamalarında, «Herhangi 
bir karışıklığın olmaması açısından maddenin mu
hafaza edilmesinin zorunlu olduğunu» söylediler. 

Şimdi, «Meclis İçtüzüğü uygulanır» demesek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi içtüzüğü uygu
layacak, karışıklık nereden çıkacak? «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı, başkanlık yetkisini kullanır» 
demesek, kim bu yetkiyi kullanacak, karışıklık nere
den çıkacak? Açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — «Fazla mal göz çıkarmaz» gibi efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, beyanım her ne kadar size karşıdır; 
ama tefsirini siz yapmayın lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, bkaz önce arz ettiğim gibi, yeni bir kanun 
hazırlanmaktadır. Bu, madde de düzenleyici bir mad
dedir, muhafazada fayda vardır efendim. 

Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İnadım, inat!.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

ANAP inadı, ANAP! 
BAŞKAN — Efendim ne Arabi? «Arap inadı» 

diyorsunuz!.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«ANAP inadı» diyoruz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — O da, 

o demektir. 

— m — 
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BAŞKAN — «ANAP inadı» diyorsunuz... Afe-
dersiniz, kelimeleri bazan anlayamıyorum, karıştırı
yorum. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel, soru soracak
sınız. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bir 
soru şeklinde değil; ama belki soru şekline de dö
nüşebilir, anlayış tarzına bağlı. 

Bir küçük maddî hata var gibime geliyor: «Yet
kisine haiz» olmaz, «Yetkisini haiz» şeklinde düzelt
mek uygun mu acaba? 

BAŞKAN — Evet, o... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Teklif mi 
ediyor sayın milletvekilimiz? 

BAŞKAN — Efendim, eğer bu bir maddî hatay-
sa, düzeltilir tabii. 

Bir de ben okuyayım : «... denetleme yetkisine bu 
komisyonun üstünde haizdir» efendim, buradaki is
min (e) hali, doğru. 

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — «Yetkisini haiz» 
olur, «Yetkisine haiz» olmaz. 

BAŞKAN — Yani, yetkisine haiz olmak ne de
mek? Yetkisine sahip olmak demek. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — «Yetkisini haizdir» 
olması lazım, ismin (i) hali olacak. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) Gramer bakımından 
öyle. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olduğumuz 538 sayılı yasa teklifi
nin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nal'bantoğlu Cevdet Karslı 
Erzurum Giresun 

Neriman Elgin Hayrettin Ozansoy 
Ankara Diyarbakır 

Bahriye Üçok 
Ordu 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge 'izah edilmişti. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) Karar ni

sabı olan 101 kişiyi istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Kabul etmeyenler... Evet, karar nisabı yok. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te

kirdağ) — Bir daha sayalım efendim. 
IBAŞKAN — Peki, tekrarlayalım. 
Ka'bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul et

meyenler lütfen ayağa kalksınlar. 
Arkadaşlar lütfen yerlerinde dursunlar, çünkü sa

yamıyoruz. Lütfen bu tarafa geçin de kolay sayalım 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, uygulamanızı protesto ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, böyle oylama
larda iki tarafa ayrılınır. Onun için, o tarafta otu
ranlar, menfi oy kullanıyorlarsa, lütfen bu tarafa geç
sinler efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İçtüzük açıktır, 
ayrılacaktır. 

'BAŞKAN — önerge reddedilmiştir efendim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler.. Madde ka'bul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 14. — 12.5.1964 tarihli ve 468 numaralı 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ben küçük bir 
şey söyleyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan Fırat. 
Başka söz isteyen varsa, adını yazdırsın efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; anlaşılıyor, bu teklifi yasalaştıra-
caksmız; yalnız, gördüğüm kadarıyla, bir eksikliği, 
hatayı belirtmek istiyorum. 

Bu maddede, yürürlükten kaldırılan hükümler hak
kında, yalnız ve yalnız 468 sayılı Yasadan bahsedil
mektedir. Halbuki, siz döneminizde 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname çıkardınız ve bu kanun hük
münde kararnameyle, KİT'leri yeniden teşkilatlandır
dınız ve bunun içerisine de -3 üncü maddede- ban-
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kalan ithal ettiniz. Sizin döneminizde çıkan 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü mad
desi, bankaların 233'e tabi olduğunu gösterir. Gene, 
233'ün 39 uncu maddesinde (beşinci kısımda) Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunu, denetimle gö
revlendirdiniz; şimdi de bu teklifi yasalaştırıyorsu-
nuz; ama hiç 233'ten bahis yok. 233 yürürlükten 
kalkmıyor. O halde, bankalar, 233'ün 3 üncü mad
desine göre, kamu iktisadî kuruluşları arasında yer 
alıyor ve denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından yapılıyor. Halbuki, bu yasa tek
lifinin 2 nci maddesinde özel bir hüküm getirdiniz, 
'bankaları çıkarmış oldunuz; yani bir tezat var. O hal
de, bu maddenin içerisine 233 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyi de almanız lazım ve 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin bankaları kapsayan 
3 üncü maddesinin de bu teklif yasalaştığı takdirde 
yürürlükten kalkacağını belirtmeniz gerekir; bunu 
yüce Meclise arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Efendim, maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir . 
Geçici madde teklifiyle ilgili bir örusrge vardır, 

okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan «Kamu İktisadî Teşebbüs
leri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tek-
lifi»ne, aşağıdaki Geçici Maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz 

Geçici madde : Denetimleri bu Kanunun 2 nci 
maddesinin son fıkrası hükümlerine tabi kuruluşların 
henüz sonuçlanmamış önceki yıllara ilişkin faaliyet
lerinin denetimleri de bu Kanun bükümleri dairesin
de yapılır. 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Ömer Ferrüh Üter 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara 

GEREKÇE : Kanunun 2 nci maddesinin son fık
rasında sayılan kurumların, halen denetlenmemiş bu
lunan faliyetlerinin de bu Kanunda öngörülen dene

tim usullerine tabi kılınması amacıyla teklif edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER .(Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, önerge sahiplerinden öner

geyi izah etmek isteyen var mı? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

önerge anlaşılmadı, bir daha okutur musunuz? 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi tekrar okutuyo

rum, lütfen arkadaşlarım dikkatle dinlesin. 
«Geçici madde : Denetimleri bu Kanunun 2 nci 

maddesinin son fıkrası hükümlerine tabi kuruluşların 
önceki yıllara ilişkin denetimleri de bu kanun hü
kümleri dairesinde yapılır.» 

BAŞKAN — Evet, şimdi anlaşıldı mı efendim?.. 
(ANAP sıralarından «Anlaşıldı» sesleri) 

Peki. 
Önergeyi hükümet kabul ediyor; Komisyon kabul 

etmiyor... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

usul yönünden bir yanlışlık olmasın. Yani, önceki 
denetimler yapılmışsa, böylece bir daha mı yapıla
cak? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hayır efendim; yapılmak istenilenleri de böylece kur
tarıyor. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar önergenin gerek
çesini okutalım : 

Geçici madde : 
Denetimleri bu Kanunun 2 nci maddesinin son 

fıkrası hükümlerine tabi kuruluşların henüz sonuç
lanmamış önceki yıllara ilişkin faaliyetlerinin dene
timleri de bu kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

Gerekçe : ...» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olur mu efen
dim? Denetim belki şu anda yapılmış, belki de yapıl
makta. Böyle yasa olur mu efendim? 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
Gerekçeyi okutuyorum : 
Gerekçe : Kanunun 2 nci maddesinin son fıkra

sında sayılan kurumların, halen denetlenmemiş bulu
nan faaliyetlerinin de bu Kanunda öngörülen dene
tim usullerine tabi kılınması amacıyla teklif edilmiş
tir. 
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M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — 
önergedeki imza sahiplerinin isimlerini bir daha oku
tur musunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ge
rekçe bağlamaz; bu gerekçele açiklanır mı? 

BAŞKAN— Şimdi efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, önergedeki imzaları lütfen bir daha 
okutunuz, inanın ki duymadım. 

BAŞKAN — İmzaları bir daha okutuyorum efen
dim. 

«Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara 

İbrahim özdemir 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Ömer Ferruh llter 
İstanbul 

Mahmut Sönmez» 
Bingöl 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 
acaba bunu bir sayın arkadaşımız izah edemez mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, sizin buna madde müzakeresi açma
nız lazım. Buna önerge muamelesi değil madde mua
melesi yapmanız lazım. 

BAŞKAN — Efendim burada, bu önergede bir 
eksiklik yarım; tamam mı bu? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Siz 
oylayın efendim, yanlışsa yanlış. 

BAŞKAN — Müsaade edin beyefendi. İş yapma
ya çalışıyoruz yani. öyle «Oylayıverin» değil; oyla
rız, sonra... 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mümkün değil, 
oya arz edemezsiniz. 

BAŞKAN — Niye edemem? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Oya arz edemez

siniz. Madde müzakeresi gerekir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yeni bir madde ilavesidir; önerge mua
melesi yapmamanız gerekir. 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, Komisyon katılmadı ki... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

önerge değil efendim, yeni bir madde. Komisyon za
ten katılmaz. 

BAŞKAN — Efendim, eğer Genel Kurul bunu 
kabul ederse, üzerinde müzakere açarız. (Gürültüler) 

Efendim, 88 inci madde gereğince muamele yapı
yoruz. Ek madde, diğerleri gibi değişiklik önergele
rinden farklı olmuyor işlemde. Eğer komisyon katıl
saydı, o zaman buyurduğunuz husus hâsıl oluyordu. 

Onun için oylarınıza arz ediyorum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başkanım, efen

dim bir yanlışa, bir hataya düşmeyelim; çünkü, han
gi bütçeyle geleceği belli değil; meçhul. Meçhul de 
oylanmaz ki Sayın Başkanım. Böyle madde olmaz 
ki! Hangi bütçeyle getirileceği de... (ANAP sıraların
dan «Bağırma» sesleri) 

IBAŞKAN — Kimse kimseye bağırmıyor efendim, 
müsaade edin. 

M. TURAN BAYBZTT (Kahramanmaraş) — Usu-
lî müzakere açar mısınız efendim? 

BAŞKAN — Neyin usulünü müzakereye açacağız 
efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)— Efen
dim, Komisyonun katılmamasını tahlil etmek gere
kir Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Arz edeyim efendim : Komisyon başkanı veya 
komisyonu temsil eden kişi, komisyon metnine sadık
tır; tek başına, «katılmam» diyebilir. 

Bu, komisyon metni değil, değişiklik önergesi 
değil; bu, ek bir maddedir. Ek maddeye o zaman 
komisyon başkanı tek başına, «Katılmıyorum» diye
mez ki; komisyonu mevcut değil. Komisyondaki metin
de yer almamış bir şey bu Sayın Başkanım. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — «Kabul 
ediyorum» dediği zaman olur o. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
ten komisyon başkanı mecburen, «Kabul etmiyorum» 
diyecek; toplasın komisyonu, o zaman desin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, usulî bazı meseleler zuhur 
etmiştir; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.21 

- • 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati : 17.32 

BAŞKAN : Başkanvekiİti İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — 85 inci Birleşimin Altıncı Oturumunu açıyoruim. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — istanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon vie Hükümet?.. Bumda. 
Efendim, geçici maddeye ait önergeyi tekrar oku-

tiuyoruım; önerge sahipleri metin üzerinde değişiklik 
yaptılar : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
Görüşülmekte bulunan «Kamu İktisadî Teşeıbbüs-

leri ile Fanların Türkiye Büyük Millet MeclMnee De
netlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tek
lifine aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
ıfleklif ederiz. 

OEÇtOt MADDE — Denetimleri bu Kanunun 
2 nci 'maddesinin ısion fıkrası hükümlerine tabi kuru
luşların henüz sonuçlanımamış, önceki yıllara ilişkin 
faaliyetlerinin denetimleri de bu Kanun hükümleri 
dairesinde yapılır. 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Ferruh îlter 
tllsltanlbul 

(Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

Cevdet Karakürt 
Diyarbakır 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

İbrahim Özdıemir 
İstanbul 

Kâmil' Ooşkunoğlu 
Ankara 

Ayrı madde ye-CAHtT TUTUM (Balıkesir) 
ritne sayacak milsiniz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
Ayrı madde işlemi yapın efendim. 

İBAŞKAN — Nasıl ayrı madde işlemi?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Hepimize ısıöz hak'kı doğacak; kişilere, gruplara. Ayrı 
madde efendim. 

iBAŞKAN — Efendim, Tüzük maddesi buna mü
sait değil. 

Şimdi burada, müsaade ederseniz, bir açıklama 
yapayım : Hepimiz şu Meclisi çalıştırmaya gayret 
(gösteriyoruz ve mevcut Tüzüğün içerisinde bazı boş
luklar var ve bu boşluklardan dolayı, müzakerelerin 
'alevlenmesine kadar giden tartışmalar doğuyor. Yeni 
Tüzükte inşallah bunu hallederiz. 

Şimdi aslında bu bir ek maddedir. Bu ek mad
denin ilk önce gündeme alınıp alınmamasını oylamak 
lazijm. Eğer bu maddenin metine geçmesi kabul edilir
se, ondan sonra, diğer maddelerde olduğu gibi, nor
mal bir müzakere açmak gerekir; ama şimdi bunu 
yapaımıyorum. 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanıım, İçtüzükte her ne kadar sarahat yok-
tlur; ama uygulanmıştır burada. Ben çok iyi hatırlı
yorum, bizim zamanlımızda burada, «Ek maddedir, 
ımustafci'f bir madde muamelesi yapılacaktır» denmiş 
ve yapılmıışttır. 

iBAŞKAN — Efendim, o zaman, İçtüzüğe göre, 
Ikomisyonun katılmasıyla zatı âlinizin dediği olmuştu. 

i M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım1, hurada, komisyon katılmış, katıl-
ımanuış, aramamak gerekiyor : Şu nedenle aramamak 
gerekiyor, arz edeyim efendim : Komisyon Başkanı, 
komisyon metnine sadık kalmaya mecburdur; onun 
için katılmıyor. 

iBAŞKAN — Hayır efendim. Gerekirse... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Komisyon Başkanı tek başına, komisyon metni dışın
da bir §eyi müdafaa edemez ki... Raporu müdafaa 
edecektir. Takdir sizin. 
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İBAŞKAN •— İşte o zaman benim dediğim olu- I 
yor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, bu madde çok ihülyük siyasî sorumluluğu 
olan bir madjde. (ANAP sıralarından gtürüllüüıler) Bu 
'Şekilde geçmemesi gerekir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Değişikliğin ni

teliği nedir? «Henüz sonuçlanmamış» deyimi dışm-
dia, onun anlamı nedir?.. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

|M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Mesele meydana çıksın, anlaşılsın. Bu bbyaeı küpü 
mü? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
«Henüz ısanıuçlanımjaeıış, önceki yıllara ilişkin fa

aliyetlerinin...» 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Henüz sonuçlan

mamış diye denetimi yarıda mı keseceğiz? Bu nasıl 
(bir işitir? Ö'bür denetim yarıdja kesilip, buna mı tabi 
olacak? Henüz somuçlanmamıışitan kasıt o. Bu nasıl 
önergedir efendim?.. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hükümet önergeye katıldığına göre, hiç değilse hü
kümete sual soralım efendim. 

BAŞKAN — Bakınız efendim, mevcut kanunda, 
«IBu Kanun, halen denetimi sonuçlanmamış bulunan 
kamu iktisadı teşebbüsleri...» diyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, değişen bir şey yok efendim; 468 sa
yılı Kanun yürürlüğe girdiği zaman, denetim mev
zuunda değişen bir şey yok; ama şimdi değişiyor. Za
ten biz, «Bu denetim değildir» diye iddia ediyoruz 
(Sayın Başkanım. 

ISayın Bakana sual soralım efendim; hiç değilse 
buna müsaade edin. Yani müstakil madde işlemi yap
manız gerekir; bunu istirham ediyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 
imza sahiplerinden bir sayın üye çıksın izah etsin, ne
dir? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Gerekçesi 
var ya efendim. Gerekçesi ya sözlü veya yazılı olur. 
Gerekçesi yazılı ise, sözlü olarak tekrar gerekçe söy
lenmez efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın, katılmala
rının gerekçesini birkaç cümle ile izah etmelerine im
kân yok mu? 

I MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Olabilir 
efendim; Sayın Başkanımız uygun görüyorlarsa... 

BAŞKAN — Buyurunuz ef enıdıim, arkadaşları 
tatmin babında. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bu öner
geye katılma gerekçelerimizi anlatmaya çalışalım; 
önergeyi biz vermedik. 

ıBAŞKAıN — Gayet tabiî, gayet tabiî... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — önerge verenler 

izah etsinler efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Önergeye katıldınız ama?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Hah, bi
raz önce benim söylediğim sözü... 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahipleri diyor ki, 
yeterli bu. Zorla kimseyi buraya çıkaramayız yani... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
*Bizi çıkarın o zaman, bize söz verin Sayın Başkan; 
önemli olan bu, açıklayalım, her şeyi orada. Ham -
hum şaralop, oh!.. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; burada bendeki kopya
da şöyle diyor : «Denetimleri bu Kanunun 2 nci mad
desinin son fıkrası hükümlerine tabi kuruluşların he
nüz sonuçlanmamış, önceki yıllara ilişkin faaliyetle
rinin denetimleri de bu Kanun hükümleri dairesinde 
yapılır.» Öyle midir efendim? 

BAŞKAN — Evet. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Şimdi, ka
nunun 2 nci maddesinin son fıkrası hükümlerine tabi 
kuruluşlar; yani denetimleri bu maddeye göre olan 
kuruluşlar hangileri? Bahsettik; yüzde 51'inden faz
lası kamuya ait olan kuruluşlar. Bu kuruluşların de
netimlerinin nasıl yapılması gerektiğini bu madde ifa
de ödiyor. 

Genel takdimimizde de yine, gerekçesini genel ola
rak ifade etmiştik, demiştik ki : Bankalar, para ile 
uğraşan müesseselerdir. Bunların denetimlerinin, yine 
parasal konularda ihtisas sahibi olan Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapılması usulünün, Anayasanın 162 
nci maddesine göre yapılması... Bunun gerekçelerini 
anlatmıştık. 
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Şimdi, bu önerge de, aynı gerekçelerle «Mademki 
biz bunu kabul ediyoruz; bundan sonra bu şekilde ya
pacağımıza göre, bundan önce henüz neticelenmemiş 
olanları da ayını usule gıöre yapalım» dediği için, ge
rekçede ve kamum metinlerinde hemfikir olduğumu
za göre, bu değişiklik önergesine de aynı gerekçelerle 
katılıyoruz efendim. 

Arz öderim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Dendtim yapılmayacak demektir; eskiljere denetim 
yapılmayacak demektir. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Efendim, 
denetimleri hienüz sonuçlanmamış olanların denetimi, 
'bjurada tarif edildiği sekilide olacaktır demektir; de
netimleri yapılmayacak demek değildir. Bu kanun 
(bizatihi denetim usullerini anlatan bir kanundur. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun çıktıktan sonra, 
yürürlükte olan bü kanunum hükümlerine göre bu 
denetim yapılmayacak mı? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yapılimayaeak... Onu arz edeceğiz Sayım Başkan, 
Öbür maddeye göre, bu kanun bu sekilide kabul edi
lirse, 1985, 1986, 1987'ye ait, hangi senelerin dene-

/. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Devam) 

IBAŞİKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
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timleri yapılmamışsa, artık bu ytllarm denetimi ya
pılmayacak. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEİBE ALPTEMDGİN (Bursa) — Denetim 
iblu kanuna göre yapılacak, bu kanunun 2 nci mad
desinde söylemen usullere göre yapılacak. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hayır yapılmayacak. 2 nci maJdide, bütçelerle birlik
le yapılacağını amir. 1988 yılı bütçesi gelecek önü
müze. Biz, 1988 yılı bütçesiyle birlikte bunların 1988 
yılı denetimini yapacağız. Yapılmamış olanlar gidi
yor arada. Arkadaşlar bunun farkımda değiller, öner
gelerini alsınlar geri. Bilerek yermişler bumu. Zabıt
lara geçirelim. 

IBAŞKAN — Mesele aydınlandı efendim. 
Oylarınıza arz edeceğim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, 101'i arayım efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, geçici madde ilavesiyle il
gili önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... ,' 

Oylamada yetersayı yoktur. 
IBirleşime yarım saat ara veriyorum. 

Kapainma Saati : 17.43 

Önergenin oylanması esnasında ara verilmişti. 
Önergenin oylanimlasıma geçiyoruz. 

önergeyi kabul edenler... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

101'i arayın Sayım Başkam lütfen. 
IBAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul 

edilmiştir. 

YEDİNCİ OTURUM 

Açılma Sîtati : 18.11 

BAŞKAN : Başkahvekifi tskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), İsmaü Üğdttl (Edirne) 

BAŞKAN — 85 inci Birleşimin Yedinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Önergenin gereği yerine getirilımiş ve metne geçici 
•madde olarak eklenmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyortulm : 
Yürürlük 
(MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe ıgirer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kalbul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabuıl edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyoruım : 
Yürütme 
MADDE 16. — Bu Kanunun; Yasaıma Organıyla 

ilgili hükümlerimi Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı, diğer hükümlerini 'Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzeriinıde söz isteyen?.. Yok. 
İMaddeyi oylarınızla arz ediyorum : Kalbul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Hayırlı, uğurlu ollmasııinı dilerim. (Alkışlar) 

2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) 

BAŞKAN — «Kanım Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümündeki gö
rüşmelere devam ediyoruz efendim. 

Ulaştırma Bakanlığımın Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
lerinim Değiıştirillmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Anayasa komisyoımları raporları üze
rindeki görüşim'elere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yo!k. 
Hükümet?.. Yok. 
Erfielenımişıtir. 

3. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hak
kındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/827) 
(S. Sayısı : 541) (1) 

(1) 541 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

»BAŞKAN — Memurlar ve Diğer Kamu Görevli
leri Halkkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okumimaması huısu-

sıunu oylayacağımı : Okunmasını kabul edenler... 
Okluınmamasımı kalbul edenler... Komisyon raporumun 
okunmaması kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Doğru Yol Partisi Grulbu adına Sayın Sömer Oral; 

(buyurumuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜMER ORAL (Manisa) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmeye 
iblaşlarmş 'bbluıriduğuımuz Kanun tasarısı, halen yürür
lükte olan 3268 sayılı Yetki Kanunumun bitiş tarihini 
(ki, hailen yürürlükte olan bu kanumun süresi 1988 
yılınım Mart sonuna kadar devamı etmektedir; yani 
'takriben daha bir yıla yakım süresi vardır) 9 ay da
ha ileriye atarak, 3ll.l<2.19$8 tarihine çekmektedir. 
Bu tarihi 1988 yılınım sonuna çekerken, aynı zamanda 
Yetki Kanunuma bir fıkra ilave ederek, kamu kurum 
ve kuruluşlarımın 'teşkilatlanması hakkımda hükümete 
kanun gücünde kararnaıme çıkarma yetkisi de ver-
mekteldir. 

Tasarı ile iligili olarak Doğru Yol Partisinin gö
rüşlerini ifade etmeden önde, kamum gücünde karar
name çıkarma halklkı tanıyan Yetki Kanunu uygula-
ımasında kantarın topunun çoktan kaçırılmış olduğu
nu ve fevkalade arızî hallerde müracaat edilmesi ge
reken' bir uygulamaya genellik kazandırıldığını ifade 
etmek isterim,. 

IDalhıa geçen hafta, güç durumda bulunam şirket
leri bu durumdan kurtarmak için getirilen bir yetki 
kanunu, prensipleri, ilkeleri, kriterleri ve kıstasları 
ıbtelli olmadan, giayat muğlak bir sekilide, gayet gliolbal 
bir şekilde ve olbj'ektiif uygulamadan uzak, sübjektif 
uygulamaya fevkalade açık bir tarzda geçirilmiştir. 
Bu yetki kanunu ite, 'bankalar sistemimizde, vergi ya
pımız ve vergi sistemimizde, sermaye piyasası ala
nımda hükümlete yetki verilmiştir. Aradan daha bir 
halta geçmeden, yine fevkalade önemli bir konuda 
yine bir yetki kamunu tasarısını görüşüyoruz. 

(Değerli arkadaşlarım, memurlar ve diğer kamu 
ıgörievlilerinin malî, idarî ve sosyal hakları ile, kamu 
kurum ve kuruluşlarınım teşkilatı arınım düızemienmesi-
ne ait yetki, Meclis taraf undan hükümete verilmiek-
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tedir; yani hükümet yetkili kılınmaktadır. Şöyle bir 
geçmişe baktığımız zaman görürüz ki, üçbuçuk yılı 
aşkın bir süre içerisinde Ibu alandaki düzenlemeler, 
tamamen Mıeelisim di'şunlda yapılmaktadır. Meclis bu 
alanda bir düzenlemeye kendisi gitmemekte, hükü
mete yetki vermekte ve hülkümet gerekli düzenleme
lere gelmektedir. 

Şimdi, sayıları birbuçük milyona yaklaşan bir 
memur ke&iimi hakkında bu yüoe parlamentonun üye
lilerinin görüşlerini beyan etmeleri veya yapılacak dü
zenlemelerde şu veya bu istikamette tavır takınmaları 
mümkün ollmak'tan çıkmış durumdadır. 

'Bugün Türkiye'de uygulanan ekonomik politika
nın sonucumdan en fazla zarar gören memur kesimi
dir. En fazla zarar gören memur kesimi hakkında, 
bu parlamentonun üyelerinin, bir kanun yapılırken 
müdahale etme hakkı alınmıştır. Böyle bir uygula
tmayı tasvip etmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun gü
cünde kararname uygulaması -sözlerimin başında da 
ifade ettiğim üzere- fevkalâde arızî olarak müracaat 
edilmesi gereken .bir müessesedir; Anayasamızın il
gili maddesini de dikkatle tetkilk ettiğimiz zaman, 
folunu gayet açık Ibir şekilde görürüz. Maddenin ted
vin şeMinlden, bunun, normal değil, fevkalade nadir 
hallere münhasır olduğu kolayca anlaşılacaktır. Bu
gün Batı ülkelerinin çoğunda, bir elin parmaklan ka
dar az, kamun gücünde kararname çıkarılır; ama biz, 
sanki normal kanun gilbi, yetki kanunu çıkarıyoruz. 

Meclisler kanun yapmak için kurulmuştur; ana 
görevi kanun yapmaktır. Tasarıyı getirirsiniz; tasarı 
burada tartışılır, enine boyuna görüşülür, buradan 
çıkar ve bu Meclisin üyeleri de, o kanunun yapımına 
katkıda bulunmuş olur. Bunun tabiî yolu budur; 
ama, «Meclis, kanunları uzun sürede çıkarmıyor» gi
bi bir gerekçe ileri sürmek fevkalade hatalıdır. Eğer 
bir Meclis ana görevini yaparken, «Çok geç' kanun 
yapıyor» gibi bir iddia varsa, bu fevkalade yanlıştır. 
Hele bir iktidar partisinin 2501nin üzerinde millet
vekili sayısı varsa, kanunların geç çıktığını iddia et
mesi mümkün değildir. 

'Bakınız, bu kanun tasarısıyla ilgili gerekçede, «Ka-
mumlarım Mecliste çok geç yapıldığı» ileri sürülüyor. 
Eğer parlamento, görevini geç yapan bir müessese 
olarak resmî belgelerde kendisini takdim ederse, bu
nun sonu nereye varır?.. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Milletvekil
lerini hiçe sayıyor. 

SÜMER ORAL (Devamla) — Kararnamelerle 
personel mevzuatını, kararnamelerle teşkilat mesele
lerini halletmek:, esasımda kolay gibi gelir; ama ger
çekte öyle değildir, birçok zorlukları da beraberinde 
getirir. Kararnamelerle kısmî birtakım düzenlemeler 
yaparsınız, o kısmî düzenlemeler yeni talepleri do
ğurur, başka kararnameler çıkarmak mecburiyetinde 
kalırsınız ve denge bozulur. Ondan sonra, rejimi ra
yına oturtmakta, kalıplarına oturtmakta fevkalade 
sıkıntı duyulacaktır. Nitekim, biraz sonra personel 
rejimiyle ilgili görüşlerimi ifade ederken, bu konu
lara daha detaylı bir şekilde gireceğim. 

Teşkilat ve personel mevzuatı, mahiyeti itibariy
le istikrar isteyen alanlardır. Biz, bu kanun gücün
de kararnamelerin fazla çıkarıldığını söylediğimiz 
zaman, hükümet hemen şunu getiriyor karşımıza : 
«IBfJendim, bizim zamanlımızda çıkan kararname sayı
sı ışu kadar; ama daha evvel şu kadar çıktıydı...» 
Böyle bir gerekçe olmaz. Uygulamaların çıkış nede
ni vardır, şartları farklı olabilir veya lüzumsuz da 
yapılmış olabilir; o bir gerekçe olarak gösterilmez 
ki... Eğer bugün bir senede veya bir yasama dönemin
de 30 - 40 tane kanun gücünde kararname çıkarılır
sa, yarın gelecek olan hükümetler, «'Bizden önce 30 -
40 tane çıkarıldı, biz daha fazla çıkarabiliriz ve faz
la çıkarmakta da mazuruz» diyebilirler mi? Böyle bir 
mantık olmaz. Kararnameleri dozajına uygun şekil
de, normal ölçüsünü kaçırmadan yapmak lazımdır. 
Yetki kanunlarını çok fazla çıkardığınız zaman, Mec
lis, bir nevi, devre dışında kalır; bu da her halde hoş 
biir gelişme değildir. 

(Değerli milletvekilleri, ıbu bölümde devlet me
murlarınım bugün içinde bulunduğu durumdan ve üc
ret sisteminden söz etmek istiyorum. Uygulanan eko
nomik ve malî politikanın sonuçlarından ortaya çı
kan tablodan en fazla zarara uğrayan, memurları
mız olmuş/tur. Faturanın en bülyük bölümünü dar ve 
sabit gelir sahipleri çekmiştir. Dar ve sabit gelir sa
hiplerinin başında da memurlarımız gelmektedir. 

987 yılında enflasyon hızının, fiyat artışları hızı
nın yüzde 20 olacağı esas alındı ve gerek program, 
gerek bütçe, bu esas üzerinden hazırlandı. Memur
ların maaş ve ücretlerine (getirilen ilaveler de bu öl
çü üzerinden yapılmıştı. Esasen, öyle bir memur 
kesimimiz var ki... Yedi senedir önlenememiş enf
lasyon karşısında hayat seviyeleri hayli aşağıya çe-
kıimıiş, fevkalade foüiyük geçim sıkıntısı içlinde olan il ,5 
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müıîyion divaırında biır memur kesifrniwıîz var. Şimdıi, 
1987'die yüzde 20 enflasyon esialsı üzerinden ailaıvo Ibir 
Ikaynıalk, illajvıa bir ödeme yaptık; ama bakfyoruzlki, 
1987'niJn lilllk vllkıi ayımda enflaisyioıa oranı yüzde lOı'a, ıyıalk-
iaştı; yüzde 9,61larda. Bu rakamlar Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına aittir. Bugünkü gazetelerde 
İstanbul Ticaret Odasının mart ayı tahminleri var ki, 
İstanbul Ticaret Odasının rakamları memurun büt
çesine daha uygun gelumek'tedir. Çünkü, genel endeks 
içerisinde öyle kalemler vardır ki, memurun bütçe
sinde çok fazla yeri yoktur; ama, tüketici fiyatlarını 
aldığımız zaman, daha gerçekçi bir yaklaşım içeriısdn-
de olacaksınız. Onu da dikkate aldığınızda, daha ilk 
üç ayda enflasyon oranı yüzde 15'lere yaklaştı. 
Felki, naısuıi yüzde 2ûi'de tultacalkisınız?.. Daha 'ilik alttı ay
da verdiğiniz ilave kısım kaybolup giderse, bu memur 
kesiminin durumunu nasıl düzelteceksiniz?.. Yetki 
Kanununu buraya getirirken, bundan daha çok, me
murların bugün içinde bulunduğu durumu düşünerek, 
onu düzenleyici, onu bir parça kurtarıcı tedbir getir
seydiniz, onu burada tartışsaydık. Yetki Kanunu
nuz daha bir yıl süreyle meriyette; bu kadar acele 
etmeye gerek yok ki... Memurların durumuna bir 
çare getirmek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyonu aşağıya çökme
niz mümkün değildir. Enflasyonu aşağıya çekmek 
İçin kullandığınız araçlar o neticeyi vermez. Alt alta 
yazdığınız rakamlar yanlış olunca, yekûnun doğru ol
ması mümkün değildir. Belki diyeceksiniz, «Biz yüz
de 20'lik enflasyon oranını yıllık olarak tespit ettik, 
bundan sonraki aylarda enflasyon düşecek».. E, bu
nu biz üçbuçuk - dört yıldır dinliyoruz. Bugün ar
tık kalkıp enflasyonu 1982 politikalarına da bağlaya
mazsınız. Bugün 1986 'bütçesinin açığı ortada, borç
lar " hariç, 1 trilyon 200 milyar lira; mevcut kamu 
kesiminin finansmanı ortada, ödemeler dengesi or
tada... Şunu açıkça tespit etmek gerekir ki, 1983 yılı 
sonunda Türk ekonomisinin gündeminde yer alan 
ekonomik ve malî sorunlar, bugünkü ekonominin 
gündemindeki malî ve ekonomik sorunlardan çok 
daha hafifti. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN ıflAntalya) — Doğ
rudur. 

SÜMER ORAL (Devamla) — O zaman Türki
ye'nin borç stoku bundan çok daha azdı, enflasyon 
bundan daha azdı, ödemeler dengesi açığı, cari işlem
ler açığı bundan daha azdı. Üçbuçuk seneden beri 
yapamadığınızı, bundan sonra bir sene içinde nasıl 
yapacaksınız?.. Onu izah ©tmek lazım; «yapacağız» 
demekle olmaz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bunlar yapar beyefendi, bunlar yapar... 

SÜMER ORAL (Devamla) — Ekonomi, rakam 
ilmidir, Rakamlar eğer iyiye gidişi gösteriyorsa, eko
nomi iyidir. «Yapacağız, edeceğiz» dernekle olmaz. 
Yapacak idiyseniz, üçbuçuk senedir niye yapmadınız? 
Eğer üçbuçuk senedir yapabilecek idiyseniz de yapa-
madıysanız, günah değil midir bu memura? (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, memur maaşlarımızda 
esas prensip, eşit işe eşit ücrettir ve «eşiit işe eşit 
ücret» derken, ücret de tektir. (Hizmetin arz ettiği 
öneme ve hizmetin yapıldığı yere göre bazı tazmi
natlar verilebilir; ama eşlit işe eşit ücret ve tek ücret 
prensibi personel rejimimizin ©sasıdır. Güç şartlarda 
hizmet yapıyorsa, eleman temininde güçlük zammı 
verirseniz, iş riski verirseniz; ama tektir ücret ve 
ücretin ana yapısı da bellidir. Ona verilen tazmi-
maMarım fevkalade cüzi olmaisı lazımdır ive faıiKmıöüin 
ve hizmet yapılan yerin özelliğine göre olur; ama 
bugünkü uygulamaya baktığımız zaman böyle bîr 
tablo yok. Bizim personel rejimimizin, ücret reji
mimizin esası, gösterge tablosu ve katsayı sistemi
dir. Bugün bunu işletmek lazım; ama bugün ba
kınız ne kadar ilave ödemeler var: İş riski zammı, 
eleman teminindeki güçlük zammı, iş güçlüğü zam
mı, malî sorumluluk zammı, genel idare özel hizmet 
tazminatı, makam tazminatı, öğretmen tazminatı, 
mülkî idare amirleri tazminatı, emniyet hizmetleri 
tazminatı, yüksek hâkimlik tazminatı ve gidiyor. 
Böyle karma karışık ücret sisteminden zaten sıhhatli 
netice beklenmez; nitekim durum da odur. Personel 
rejiminin en önemli özelliklerinden birisi, dengeyi 
sağlamaktır. İsterseniz milyarları verin, isterseniz bir 
memura yüzde 100 zam yapm; ama mevcut dengeyi 
sağlamadığınız zaman, tatmin etmeniz mümkün de
ğildir. Bugün denge fevkalade önemlidir. Bugün 
denge yoktur; ama günlük meseleleri günlük tedbir
lerle geçiştirme vardır; ama her geçen gün yama 
gibi, ur gibi meseleler büyür ve bir süre sonra ko
lay kolay neşter de atamazsınız. 

İSunî çareler: Bakınız, makam tazminatı var. Ben 
makam tazminatı müessesesine karşı değilim; ama 
makam tazminatı, bir makamı işgal eden kişiye ve
rilir. Emekli olduktan sonra, memuriyetle ilgisi ol
mayan kişiye yine makam tazminatı veriliyor. Ya
ni, bunu hangi prensibe bağlarsınız? Emekli olan bir 
kişiye, uygun emekli maaşının verilmesine tarafta
rız; ama bunun prensibi olması lazım. Makam taz-

— 488 — 



T. B. M. M. B : 85 2 . 4 . 1987 0 : 7 

mınatını belli makamlara, fevkalade mahdut makam
da bulunan kişilere memuriyeti sırasında veriyorsu
nuz; ancak, makamı işgal etmediği gibi, memuriyet
le ilişkisi olmayan kişiye de makam tazminatı ödü
yorsunuz. Peki, bu uygulama bizim personel rejimi
mizde nasıl müdafaa edilebilir? Ondan sonra kalkıp, 
«PersottileH riejıimi, (personeli reformu» yaıpfalk, ıdiiyaaelk-
siniz. Olmaz. 

Bu yapılan uygulamalar, bu defa, memuriyette 
aldığı maaşla emekli olduğu zaman aldığı maaş ara
sındaki farkı da fevkalade büyük miktarlara çıkarı
yor ve bu defa büyük çöküntüler meydana geliyor. 
İşte, böyle suni tedbirlerle bazı makamları işgal 
edenlere vermeye gidiyorsunuz; ama sistem temelden 
bozulup gidiyor. Bunları eğer hakikaten reform şek
linde yapma niyetiniz varsa, gösterge tablosunu 
değiştirin; katsayıyı değiştirin. (Katsayı 66, bu gidişle 
'iki üç sene sonra katsayı 100 - 120 olacak. Böyle şey 
olmaz! 

Belki şimdi Sayın Bakanımız diyecek ki, «Bu 
okunulan şeylerin bir kısmı bizden evvel de oldu.» 

Sizden evvel getirilmiş olması bir şey ifade etmez. 
Biraz evvel okuduğum o tazminatların bir bölümü 
var ki, bütün memurlar seyyanen almakta. Eğer bü
tün memurlar seyyanen alıyorsa, o zaman katsayı ve 
gösterge tablosunda bunu 'birleştirirsiniz, esas o olur. 
onun dışında bir başka tazminatla sistemi yerine 
oturtmak lazım. Reform yapacaksınız böyle yapma
nız lazım. (Bunlar aspirin tedavisidir, aspirin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi, gerçekten personel rejiminde 
değişiklik yapmak fevkalade zordur ve hassas bir ko
nudur, bunu kabul ediyorum. (Bunu kolay kolay 
halletmek mümkün değil; ama. mutlaka bu konuya 
girmek lazım. Geciktirdiğimiz zaman, yarın yapılacak 
iş çok daha büyük olacaktır ve altından kalkmak 
mümkün olmaz. (Personel rejimimizin tablosuna bugün 
yukarıdan baktığımız zaman, karmakarışık bir tablo 
göreceğiz. 

IBugün devletin bir Personel Daliresi vardır. Dev
let Personel Dairesi, Türk personel rejiminde birta
kım iyileştirmeler yapmak için, projeler, tasarılar ha
zırlamak için kurulmuştur, tıpkı Devlet Planlama 
Teşkilatı gibi; ama bizim Türk idaresinin bir tu
haf gelişmesi, bir tuhaf merakı vardır: İstişare için, 
müşavirlik amacı için kurulan üniteler, kısa bir süre 
sonra hemen icraya heves ederek icranın içerisine 
girerler ve bu defa müşavirlik hizmetleri askıda 
kalır. Nitekim, Personel Dairesinin bugün fonksiyo

nuna baktığınız zaman, bir istişarî organ olmaktan 
çok, icracı organdır. Bugün devletin icracı organı 
var, bakanlıklar var. Devlet Personel Dairesiinin 
kuruluş amacı bellidir, Planlamanın kuruluş amacı 
bellidir. Şimdi koskoca bir Devlet Personel Dairesi 
kurulmuş... Üçbuçuk dört senede, herhalde, bu per
sonel rejimimizi daha sağlam bir zemine oturtabi
lirdi. Bunları yaptırmak lazım. Kalıcı ve gerçek 
tedbirler de bunlardır. Burada birtakım yetki kanun
ları vererek, «Canım, biz bu işlerden zaten pek an
lamayız. İşte, hükümet yapar, sonra bize gelir, biz 
inceleriz» demek pek tutarlı bir uygulama değil. 

Bakınız burada enteresan bir yön daha var: bu 
görüşmekte olduğumuz tasarı ile yetki kanununu 
31.12.1988'e kadar uzatıyoruz. Beş sene içinde verdi
ğimiz yetki kanununa göre çıkarılan kararnameleri, 
belki bu Moclis inceleyemeyecek bile; çünkü seçimin 
normal süresi Kasım 1988'dir. Bu da, 1988 sonuna 
kadar yetki veriyor; yani ıbu Meclis, beş sene süre 
ile, devlet memurları ile ilgili blir düzenleme üzerin
de görüş dahi beyan edemeyecektir. Bunu tasvip et
mek mümkün olur mi? 

Birbuçuk milyon civarında - sadece devlette me
mur, ıdiğer statüdekiler bunun da üstündedir - me
mur var ama, onunla ilgili, beş sene içerisinde, bu 
parlamentomuz hiçbir tedbir getirmeyecek! Bunu tas
vip etmek veya hoşgörü ile karşılamak mümkün de
ğildir. 

Meclisler, geçmişte çok büyük kanunlar çıkar
mış, çök büyük görevler yapmışlar, bu güce sahip 
olmuşlardır; bu Meclisin de o gücü vardır; bu Mec
lis de çıkarabilir ve bir uzlaşma içerisine girebilir. 
Geliniz, Meclisi kendi görevinde çalıştırma imkânı 
veriniz; geliniz, bu Meclisi şu veya bu gerekçe ile 
devre dışında tutmayınız. Yarın bunlar, hepimizin 
karşısında büyük problemler olarak çıkar. 

Ekonomik ve malî konularda, personel kanunla
rında Meclis niçin fikirlerini beyan etmesin, meyda
na getirilecek kanunlarda niçin görüşleri olmasın? 
Öyle temenni ediyorum ki, bundan sonraki uygula
mada, inşallah, bu yüce Meclis, geçmişinde olduğu 
gibi, yine bu kanunlar için oturur, gece çalışır, sa
baha kadar çalışır, ama sıkıntı çeken memuruna 
bir şey götürmek için, kendisinin de sırtında bir şey 
taşıdığını hissetmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclise teşekkür 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP, SHP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

IBAiŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oral. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Cahit Tutum. (SHP sıralarından alkışlar) 

$HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; söylemek
ten bıkmadığımız; ama her seferinde, belki gelecek
te siyasî kadrolara büyük ölçüde siyasal yükümlülük 
yükleyecek, vicdanî sorumluluk yükleyecek olan uya
rılarımızı bir kez daha bu kürsüden açıkça dile ge
tirmek istiyoruz. 

Biz bu konuda hükümeti veya daha önceki hü
kümetleri müteselsilen sorumlu tutabiliriz. Ancak, ne 
söylesek, belki karşıtı, kanıtlanması hemen hemen 
imkânsız; ama bir şey çok önemli: Bu iktidar döne
mindeki kadar uyarıcı ve ikaz edici konuşmalara 
muhatap olmuş pek az hükümet vardır; ama buna 
rağmen, inanılmaz bir vurdumduymazlıkla, sakat po
litikalarını! devam ettirmekte ısrar etmektedirler. 

Şimdi sizlere, gerçekten polemiğe en az konu ol
ması gereken, hepimizin, bu Meclisin kapısından çı
kar çıkmaz, büyük kentlerde veya kasabalarda kar
şılaştığımız soruları, şurada açık yüreklilikle dile ge
tirip, kalbul etme gücünü gösteremeyişimizi izah et
mekte güçlük çökeceğiz. 

Biz uyarıyoruz; sizler memurlarla karşılaştığınız
da ne diyorsunuz bilemiyorum. Neler anlatıyorsu
nuz, onu da bilemiyorum; ama, feryat dolu mek
tupları aldığınızı sanıyorum; çünkü bizler alıyoruz. 

Şimdi sayın hükümet bu yetki kanunu niye getir
di? Daha evvel söylemiştim; hükümet, yetkikolik de
diğimiz bir hastalıkla malul; sürekli yetki istiyor. 
Yetkinin de çeşitleri var; her türlüsünü istiyor. Bu 
ülkede 1961 Anayasası döneminde, 1973 değişikliği 
gelmeden önce, yani kanun hükmünde kararname 
yetkisi yüce Meclise verilmeden önce de, içtihatlar
da birtakım çerçeve yasaları çıkararak, o çerçeve ya
sası içerisinde hükümete bazı tasarruflarda bulunma 
imkânı tanınmış ve oldukça gelişen bu müessese daha 
da geliştirileceği yerde, damdan düşer gibi, Fransa'da 
görülen bir müesseseyi taklit ederek, kanun hükmün
de kararnameyi oturtmuşlardır; oturtmuşlardır ama, 
niçin getirildiğini, nasıl ve neden, hangi hallerde kul
lanılması gerektiği konusunda iımalifikr yapılmadığı 
için, derhal yozlaşma istidadı göstermiş ve sanki onu 
koyanların ardından, o müesseseyi niçin koydukları
nı daha henüz hukuk bilimine kabul ettirememişken, 
1982 Anayasası tuz bilber ekerek, bu müesseseyi yoz-
laştırılabilecek bir yörüngeye oturtmuş ve bugünkü 
uygulamayla karşılaşnıışızdıri 

Değerli üyeler, hükümetler kanun hükmünde ka
rarname yetkisini kullanabilir; ama, biz bu hüküme
ti, ısrarla, belli hallerde ve belli zorunluluklar altında 
bu kararname çıkarma yetkisini kullanması, basiret 
ve sağduyu ile kullanması! için uyardık. Şimdi, belki 
de 60 yıldık: cumhuriyet tarihiımizde görülmemiş ve 
dünya tarihinde de emsaline rastlanmayacak bir cü
reti göstererek, gözlerinizin içine baka baka, beş yıl 
boyunca bu yüce [Meclise, Türkiye'nin en önemli bir 
konusu olan, en hayatî bir konusu olan, hatta demok
rasinin yolunda ve yörüngesinde işlemesinde dahi 
önemli bir etken olan bir konuya el atmanıza mani 
olmaktadır ve siz buna göz yummaktasınız. 

IBu hükümet, işbaşına geldiği andan itibaren, bir 
devletin üç ana unsuru olan hususları düzenlemek 
konusunda kapsamlı yetkiler almıştır. Bunların bir ta
nesi teşkilattır. Hükümet devlet teşkilatını düzenle
me yetkisini almıştır. İkincisi, personeldir. Milyon
larca insanı ilgilendiren ve bir devletin işleyişinde 
anaunsur olan personel rejimini düzenleme yetkisini 
tek başına hükümet almıştır. Onunla da yetinmemiş, 
ben bir reform hükümetiyim, bir üçüncü alan daha 
kalıyor, oraya da el atayım demiş; idarî usul ve işlem
leri, yani bürokratik işlemleri basitleştireceğim diye
rek, idarî usul ve işlemleri düzenleme yetkisini al
mıştır. 

Geriye ne kalmıştır?.. Hükümet, artık bu üç önem
li alanda dilediği gibi at oynatmaktadır; dilediğini 
yapmaktadır ve yüce Meclis hesap sormamaktadır. 
Biz hesap soruyoruz; ama bunun yolu burasıdır, bu 
kürsüdür. Diliyorum ki, benim konuşmalarıma karşıt 
- çok değerli arkadaşlarım var ANAP sıralarında -
çıksınlar karşıtını söylesinler. Ben diyorum ki, bu 
hükümet, yalnız personel rejimi konusunda kendisi
ne verilen yetkiyi kullanarak 14 adet kanun hükmün
de kararname çıkarmış, bir tekini dahi önünüze ge
tirmemiştir. 

Şimdi gördüğümüz kadarıyla, teşkilatlanmayla il
gili, Sayın Ulusu Hükümeti döneminde çıkarılan 17 
Haziran 1982 tarihli, 2680 sayılı Yetki Kanununu 
mal ıbuknuş gibi hemen sahiplenmiş ve sanki Ulusu 
Hükümeti döneminde o kararnameler hazırlanma
mış da, bu sayın iktidar zamanında hazırlanmış gibi 
sahiplenerek, «(Efendim, biz nasıl iş bitirici bir hü
kümetiz, görüyorsunuz. Daha göreve başladığımızın 
haftasında altmış yetmiş tane kanun hükmünde ka
rarname çıkardık» diyebilmiştir. Sayın Ulusu Hükü
meti zamanında, 17 Haziran 1982 tarihinıde sınırlı 
bir süreyle tanınmış olan bu yetkiyi, 2 Aralık 1983'te 
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sayın hükümet derhal sahiplenmiş ve onu 19.6.1984 
tarihine kadar uzatma yetkisini almıştır. Ondan son
ra; «idarî usul ve işlemleri düzenleyeceğim» demiş, 
birbiri arkasından «(Ben reformlar yapıyorum» diye
rek evvela 18 ay süreli bir yetki almış, o süre bitince 
yetinmemiş, idarî usul ve işlemlerle ilgili olarak Mec
lise hiçbir hesap vermeden, bu kez ikinci bir yetki 
daha almış, ve onunla da yetinmemiş bir üçüncü yet
ki daha almıştır. 

Değerli üyeler, ter üç yetkiyi, yani hem personel 
rejimi, hem teşkilaıtlanirna ve hem de idarî usul ve 
işlemlerin düzenlenımesi konusunda aldığı yetkilerin 
tümünü, 19®8 yılının sonuna kadar uzatma yetki
sini sizlerden alım iş bulunımalkltadır. Şu anda getir
diği nedir? Ben, «Öildldî hazırlanmıyor, yüce Meclisin 
milletvekiıilerine, yani kanun yapıcılarına karşı hükü
met saygıyı göstermiyor, gereken ciddiyeti göstermi
yor» dediğim zaman ve gerekçeleri eleştirdiğiım za
man, haklı olduğumu sizlere verdiğim örneklerle gös
termeye çalışmış ve «süs niteliğinde binfcakıım cüm
leleri kayarak, bu ülkede kanun teklif edilmez» de-
miştiim. İşte, önünüze gelen güzel bir örneği sizlere 
sunmak işitiyorum. 

'Bu tasarı, aslında ilginç bir melez tasarıdır; çün
kü, bu elimizdeki tasarı, personel rejimini düzenle
yen tasarıdır; teşkilatlanma yetkisini içeren bir ta
sarı değildir. Yani, yüce MiedMen alınan, şu anda 
getirilen ve uzatılmak istenilen yetki, esasında perso
nel rejimini düzenlemek için getirilmiştir; ama kor-
sanıvari biritakım hükümleri, kestirmeden mevzuat ha
line getirme alışkanlığında olduğu için, acaJba «Ben 
niye yeniden teşkilaitlanıma ile ilgili yüce Meclisten 
yetki isteyeyim? Mevcut personel rejimiyle, istedi
ğim yetkinin içine, küçücük bir fıkra sıkıştırırım; 
oldu size bir kanun» diyeceklerdir. 

(Bakınız gerekçesinde ne deniimekltedir : «Üç yıl
lık zaman geçti; kamu kurum ve kuruluşlarını, teş
kilat yapısını ve görevlerini ve yetkilerini düzenle
mek için ben bazı yetkiler kullanımıişltım, bunların 
süresi bititi; şimdi bu düzenlemelere yeniden gidilme
si zaruret halini altmıştır.» Ancak, neden aldığını size 
söylemiyor, çok görüyor onu size. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sormuyoruz 
biz zaten. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Tabiî, doğru. So
rulmadığı için de söylemiyor; ama milletvekili olarak, 
milletin temsilcisi olarak bizim sormaya hakkımız 
var, soruyoruz. 

Diyor kî: «Bu düzenlemelerin - yani, bazı teşki
lat düzenlemelerine ihtiyatı varhıış hükümetin, bunu 

üç yılda yapamamış, yaptıkları yetmemiş, daha iyisinıi 
yapmak istiyor varsayıyoruz - ayrı ayrı kanunlarla 
yapılması ise, kanun yapımının gerektirdiği süre göz 
önüne alındığında, amacın kısa zamanda tam olarak 
gerçekleştirilebilmesine imkân vermemektedir.» 

Şimdi bu süs cümlesi değil de nedir değerli arka
daşlarım? Yani demek istiyor ki «Bu Mecliste yasa 
yapmak zor olur, yasayı zor çıkarırız. Böylesine 
önemli bir konuda da, teşkilat düzenlemelerini uzun 
süre geciktirmek olmaz. Onun için, bir an evvel bu 
işleri, bırakın da kestirmeden ben halledeyim.» 

Şimdi, bir Meclis düşünün: Üç yasama yılı bo
yunca ekspres hızıyla ve bizim bütün uyarılarımıza 
rağmen kanun çıkarmayı ön plana almış; yasama or-* 
ganim adeta bir kanun yapma makinesi haline getir
miş; üç yasama yılında 360'a yakın yasa kabul et
miş hâlâ diyor ki, «yasa yapmak çok zor olabilir, za
man alır; zamanımız yok.» Yani, bu süs cümlesi de
ğil de nedir? Bu mantığa hangi sıfatı yakıştırabiursiniz? 
Bu iddiada bulunmaktadır. İşte size gerekçenin ciddi
yetten uzak klasik cümleleri; çünkü, bu cümleler öbür
lerinde de vardı. Altı yedi defa bizlerden yetki alır
ken, önümüze geldiği zaman, bu cümleleri aynen kul
lanıyor. Klasik cümle bunlar... Yani, «yasa yapmak 
çok güç, yetişmeyebilir, onun için biz aceleyle sizler
den yetki istiyoruz» demek istiyor. 

Saygıdeğer üyeler, tabiî, kanunun özüne ilişkin 
bir iki müşahedemi, gözlemimi sizlere sunmak istiyo
rum: Şimdi, esas kanunumuz - demin dediğim gibi -
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki 
Kanunu ve kabul tarihi 12 Mart 1986. Şimdi, tasarı, 
bu kanunda değişiklik yapıyor. Ne yapıyor? Demin 
söyledim, iki cümle getiriyor - zaten, baktığınız za
man, maddesinde belli - bir tanesi parantez içinde 
(Cumhurbaşkanlığı Dairesi, Yasama Organı idarî ku
ruluşları, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı...) Millî Savunma Bakanlığını niçin dışarıda 
tutuyor merak ediyorum; onu açıklamalarını çok iste
rim. Millî Savunma Bakanlığım kanun hükmünde ka
rarnamenin niye dışında tutuyor? Acaba, «Olmaz» de
diler de, ondan mı? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Güç
leri yetmiyor, güçleri. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — (... yargı kuruluş
ları, Sayıştay, üniversiteler hariç) diyor ve bunlar hak
kında, «Onların teşkilatlarına dokunmayacağım» di
yor. 
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Bir de, maddenin içinde söylemiyor da, gerekçe
de bir uyarı var; «Niye getirdin?» diye sorarlarsa, 
gerekçeye baksınlar, oradan bir şey anlasınlar diye; 
orada diyor ki: «TÜBİTAK, Türk Standartlar Ensti
tüsü ve Millî Prodüktivite Merkezi gibi...» bazı ku
ruluşları da düzenlemek istiyormuş. Aslında, burada 
«Kamu kurum ve kuruluşları» dese, sanki o girme
yecek! O, girer; eğer, kamu kurumu niteliğinde ise 
girer; ama değilse, girmez, öyle bir ifade de var. Bir, 
onu diyor, ondan başka da bir şey demiyor. 

Şimdi, eğer böyle yetkiyi getiriyorlarsa; yani per
sonel rejimini düzenlemek amacıyla getirilen bir yet
kinin içine, teşkilatlanma yetkisini de koymak isti
yorlarsa, ille, «konulmaz» diye b'ir hüküm yok. «Yap- » 
tim, oldu» olur. Bunun çok tersini savunmak da müm
kün olmayabilir; çünkü teşkilat ile personel birbirle
rine çok yakın; hatta idarî usul ve işlemler için de, 
hepsi için de tek yetki isteyebilirdi belki; ama Ana
yasa bu konuda bir direktif verdiği için, ondan ka-' 
çındıklarını tahmin ediyorum. Belli bir konuda çıkarı
lacaktır. Hükümet, «Konuları çok dağıtırsak, o konu
nun sınırlarının belli olmadığı söylenerek bir Anayasa 
Mahkemesi iptaline belki mahkûm olabilir» diyerek, 
'bugüne kadar üç ayrı konuda üç ayrı yetki almıştı. 
Bu defa daha rahatlamış gözüküyor ki, iki yetkiyi, 
yani personel rejimiyle ilgili yetkiyle, teşkilatlanma 
yetkisini birleştiriyor; ama Anayasanın 91 inci mad
desindeki ana direktiften de kaçıyor. O maddede, 
«Hükümet bu yetkiyi isterken, uyacağı ilkeleri söyle
mek ve göstermek zorundadır» denmektedir; yani, 
hükümet şimdi teşkilatlanma ile ilgili bir yetki isti
yorsa, Meclisin karşısına çıkıp, «Ben sizlerden teşki
latlanma ile ilgili yeliki istiyorum; bu yetkileri kulla
nırken şu ilkeleri göz önünde tutacağım» demesi la
zımdır; fakat bunu demiyor, işte size, Anayasaya ay
kırı bir durum. 

Değerli üyeler, biz Anayasaya aykırılığı söylerken, 
elbette ki hep beraber - çoğunluk da dahil - Mecli
sin saygınlığını, sizlerin saygınlığını, hepimizin saygın
lığını düşünüyoruz. Anamuhalefet Partisini Anaya
sa Mahkemesine 24 adet dava açmak zorunda bıra
kır ve bunlardan 10 tanesini kazanırsak, biz kazandığı
mız bu davalardan kendimize pay çıkarırız; ama bil-
m'İyorum, Meclis kendisine pay çıkarır mı? Olmaz böy
le bir şey. «Efendim, siz Anayasa Mahkemesine gidin, 
yolunuz vardır» demeyin. Biz uyarıyoruz, uyarı vazi
femizi yapıyoruz; siz de tartışınız, Anayasaya uygun 
mudur, değil midir, tartışalım. 

ilkeleri getirmiyorsunuz. Oysa, Ulusu Hükümeti 
bu yetki kanununu Danışma Meclisinin önüne getir

diği zaman - burada (f) fıkrasına kadar uzanan - ga
yet açık seçik ve net ilkeler vaz etmişti. Burada bu 
ilkelerin hiçbirini söylemiyorsunuz. Söylememenizin 
nedeni şu : Çünkü işler karışıyor. Karışmasının nedeni 
de, esas kanunun, personel kanunu olmasındandır; ya
ni personel rejimi için özel bir kanun olmasındandır. 
Onun içine teşkilatı monte ettiğiniz zaman, bağlı ola
cağınız ilkelerde de oldukça değişik türden bir madde 
yazmak mecburiyetiyle karşılaşacaksınız. 

Değerli üyeler, şimdi işin esasına geçiyorum. Bu
gün, personel rejimi bir çıkmaz içindedir. Hükümetin 
attığı her adım sistemi daha da kötüleştirmektedir; ba
tağa saplanmış bir araba gibi, kıpırdadıkça daha çok 
batmaktadır. Sistemi yüzeysel önlemlerle kurtarmak 
imkânı kalmamıştır. Çağdaş bir personel rejimi iste
niyorsa, bugünkü sistemin temelinden, ama temelin
den değiştirilmesi gerekecektir. Şimdi, yürürlükteki 
sistemi - bu hükümetin yaptığı gibi - veri kabul edip, 
yüzeysel önlemlerle yetinmeniz, çökmeye yüz tutmuş 
bir binayı, özel bir itina ile tefriş etmeye benzer. Bun
dan sonuç alamazsınız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli üyeler, bize göre, bugünkü iktidar toplum
sal, siyasal ve ekonomik tercihlerindeki yanlışlığı, per
sonel rejimine de aktarmıştır. İktidarın hedefi, devleti 
küçültmek ve özel kesimi güçlendirmek ve devleti özel 
kesimin emrine vermek. Bunun için iktidar, özel kesim 
ile devlet arasında bütünleşmeye engel olan unsur
ları teker teker kaldırmayı ön plana almaktadır. Ni
tekim, bugün memur güvencesi, kariyer, kadro, statü 
gibi kavramları âdeta düşman ilan etmelerinin nedeni 
de budur. 

Değerli üyeler, aslında bazı şeyleri birlikte yanıt
lamamız ve beraberce ortak bir anlayışa varmamız 
gerekiyor. Personel sorunu, aslında, özünde siyasal 
tercihleri de içeren bir sorunlar yumağıdır. Bunun çö
züm yeri neresidir? Bunun çözüm yeri parlamento
dur; soruna Meclis dışında çözüm aramak yanlıştır. 
Bugün en büyük yanlışlık, işte bu noktada başlamak
tadır. Hükümet, Meclisten dönem boyu yetki almış, 
personel rejimini güncel dürtülere göre düzenlemeye 
kalkışmıştır. Sonu belli bir yoldadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler, 
personel sorunu, aynı zamanda bir istihdam sorunu
dur. İstihdamda, bir istihdam eden taraf vardır, bir 
de istihdam edilen taraf vardır. Birini yok sayarak 
çözüme gidemezsiniz. Çalışanların çok önemli bir bö
lümünü oluşturan memurlar, kendileriyle ilgili karar
lara şu veya bu ölçüde katılmadıkça, bu sorunu böy-
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le yüzeysel çözümlerle sonuca ulaştıramazsınız. Bu
nun ilk adımı, memurlara, kolektif temsile imkân ve
recek örgütlenme hakkını kemaliyle tanımaktır; bun
dan kaçınmayalım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Üçüncü nokta şu : iki şıktan birini tercih edeceğiz; 
ya, liyakat sistemine hep beraber «evet» diyeceğiz 
veya partizanlığa göz yumacağız. Şimdi, hükümetin 
tercihi, bize göre, partizanlıktır. Yani, «Ben partiza
nım» diyen bir hükümete rastlayamazsınız; ama par
tizanlığın kalıplarını tedricen oluşturan ve onu da uy
gulamaya yavaş yavaş sokan bir iktidara, biz, bu sı
fatı yakıştırırız. 

O halde evvela, liyakatten, tarafsız ve objektif iş
leyen bir yönetim tercihinden mi yanaşınız? Eğer li-
yakattan yanaysanız, onu güvence altına alacak me
kanizmaları da ihdas edersiniz. Memurların da tem
sil edildiği, özerk statülü bir merkezî personel daire
sinden başlayarak, hizmete girişte kayırıcılığı önleye
cek merkezî sınav sistemine; oradan, disiplin, sicil 
ve ceza gibi konular karara bağlanırken, memurun da 
temsil edileceği kurullara kadar uzanan demokratik 
yönetim kavramlarını yürürlüğe koymak durumun
dasınız. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkanım, 

son bir noktayı daha arz edip, bitiriyorum. 
Ücretlerin tespitinde de bir tercih yapacaksınız. 

Böyle, «Biz, memurlara - yüzde 11, yüzde 20 - enflas
yon hızına göre ücret sağlarız» şeklinde olmaz. 

Değerli üyeler, 58 bin lira taban ücretle başlattı
ğınız veya yüksek tahsilli bir kişiyi 62 bin lira taban 
ücretle işe başlattığınız bir ülkede, neyin hesabını ya
pıyorsunuz? Eğer 1 milyon 269 bin memurun yüzde 
60'ı, 62 - 63 bin liranın altında ücret alıyorsa, sizin 
hâlâ «Yüzde 11 net artırdım, şunu yaptım, bunu yap
tım» demeniz neyi değiştirecektir? 

O halde bir tercih yapacaksınız; gerekirse, me
murların büyük bir kesimine toplu sözleşme düzeni 
tanıyacaksınız (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) eşit işe eşit ücret ilkesini kabul edeceksiniz; 
yapılan işin değerine göre ücret verecek, emeklilik 
rejimiyle çalışma rejimini özdeş hale getireceksiniz. 

Değerli üyeler, önerilerimiz vardır, bu önerileri
mizi samimî olarak sizlere sunmak isteriz; ama konuş
ma süremiz dolmuştur. 

Bizim teklifim'iz, maddelere geçilmemesi doğrul
tusundadır. Eğer maddelere geçilmesi hususu kabul 
edilecek olursa, açık ve seçik olarak tercihlerimizi 
ve sanıyorum üzerinde büyük ölçüde mutabakat sağ
lamayı umduğumuz önerilerimizi de arz edeceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yaşa, 
varol Cahit. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Şahsı adına Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun efen

dim. (SHP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkanım, 

Yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; memurlar 
ve diğer kamu görevlilerinin malî, sosyal ve ekonomik 
durumlarında ferahlık yaratmak maksadıyla, Memur
lar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu
nun Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde, 
hepimMn, bu defa çok daha büyük bir dikkat ve ha
yatî önemini müdrik olarak durmamız zamanı gel
miştir. 

Hazırlanıp, huzurunuza, yüce tasvibinize getiril
miş olan yetki kanun tasarısı, bugüne kadar aym ko
nuda hükümetin getirdiği dördüncü yetki tasarısı
dır ve 1982 yılında verilmiş olan, yetki kanunuyla be
raber, beşinci yetki talebini ihtiva eden bir düzenle
medir. 1982 yılından bugüne kadarki beş yılda, sa
dece personel rejimini geliştirme maksadıyla alınan-
yetki değil, aym zamanda da idarî reformun diğer bo
yutlarını teşkil eden, teşkilatlanma, idarî usul ve esas
larda değişiklik yapan ve basitleştirme sağlayan re
form kanunlarıyla Meclisin ilgisi beş yıldan beri ta
mamen kesilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu yetki kanun tasarısı, beşinci defa Mecli
se getirtilerek, personel rejiminin yanında teşkilatlan
mayı da içerisine alan bir değişiklikle ve idarî refor
mun iki büyük unsurunu yeniden düzenlemek ve bu 
düzenlemeyi seçimlere kadar devam ettirerek, 1982 
yılından beri Meclisin ilgisinin kesilmiş olduğu bir 
Konuyu devam ettirmek ve böylece de bu yetkilere 
istinaden yapmış olduğu düzenlemeleri seçimden son
ra gelecek olan Meclislere - eğer imkân verilirse -
bırakma temayülü gösteren bir kanun tasarısıdır. Bu 
kadar önemli bir tasan üzerinde, Meclisin kendi yet
kisine ve hakkına sahip olmasının gereğini gösterme 
zamanı gelmiştir. 

İktidarın idarî reform konusunda 1983 yılından 
b'eri, gerek personel rejtiminde ve gerekse idarî kuru
luşların düzenlenmesinde yapmış olduğu düzenleme 
ve tasarruflarla ilgili kararnameler, kanun hükmün
de kararnameler, bugüne kadar Meclise getirilmemiş
tir. Biz, hükümetin aldığı kararları, kanun gücünde 
kararnameleri ancak basından ve resmî gazetelerden 
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takiple yetindik. Hükümet, bugüne kadar bu MecKise 
getirip, en önemli bir konuda hesap vermedi, yaptığı 
düzenlemelerin mahiyetini açıklamadı. Buna rağmen, 
yüksek huzurunuza beşinci defa tekrar geliyor, yeni
den yetki istiyor ve böylece, bir dönemin, beş yıllık 
bir parlamento döneminin ötesinde, yeni seçilecek 
Meclise bu düzenlemelerini götürecektir. Bizi hiçbir 
surette, devletin en hayatî önem taşıyan konusunda 
bilgi sahibi yapmamakta; Meclisin bu konudaki gö
rüşünü, bilgisini ve onayını alma lüzumunu hisset
memektedir. 

İdare, toplum düzeninin temel unsurudur ve bu 
temel unsurun işleyişini de devlet personeli sağlar. 
Devlet personelinde yapılacak düzenlemeler, eğer hü
kümetin dbjektif kriterlerine dayanmazsa veyahut 
da bu konular Yüce Meclise getirilip, sorunlar den
geli bir şekilde, memurlar arasındaki farkı, aynı sta
tüdeki memurlar arasındaki farkı kaybedecek şekilde, 
muadeleti sağlayarak düzenlenmezse, sadece hüküme
tin yetki alıp çıkardığı kararnamelerle düzenlenirse, 
büyük adaletsizlikler doğar; devlet temelinden tahrip 
edilir; partizan idare alabildiğine hortlar ve böylece 
toplumumuzda büyük huzursuzluklar başlar; devle
tin temel unsurlarında çatlamalar olur ve böylece de 
Yüce Meclis en aslî görevini yapamamış olur. 

Bu bakımdandır ki, şu on dakika içine veyahut 
şu bir iki saatlik müzakereler içine sığdırılarnayaoak1 

kadar önemli Türk idare reformunu, artık üçbuçuk 
yıllık uygulamadan sonra Meclisin geniş ölçüde ele 
alıp değerlendirmesi zamanı gelmiştir ve bu da önü
müzdeki haftalarda mutlaka değerlendirilecektir. 

Hükümet, şimdiye kadar aldığı bu yetkileri nasıl 
kullanmıştır, kısaca anahatlarıyla birkaç misal vere
ceğim; sizlerin de vicdanı sızlayacak. Yani, hükümetin 
ne kadar hatalı yolda olduğunu, yetkileri ne kadar 
suiistimal ettiğinJi, objektif esaslardan ayrıldığım, 
partizan bir idareyi hortlatmak için ne derece gayret 
gösterip, ne derece afakî uygulamalar ve düzenleme
ler yaptığını, kısaca özet halinde birkaç misalle yük
sek huzurlarınızda sermek istiyorum. Eğer bu misal
lere rağmen hâlâ yetkiyi verirseniz ve hükümetin bu 
keyfî gidişine bu noktada «dur» demezseniz, bundan 
sonraki vebal, çok daha büyük ve vahim ol'acaktır. 

Şimdi, uygulamaları gözden geçirelim. Kısaca, 
özet olarak, müsal halinde, bugüne kadar olan beş on 
uygulamadan bahsedeceğim. Hükümet, aldığı bu yet
kileri şimdiye kadar Meclise getirmedi; fakat bildiği
miz kadarıyla, yapılan uygulamalardan kısa kısa özet
ler vereceğim ve böylece, yetkilerin nasıl suiistSmal 

edilerek, objektif esaslardan uzaklaşılarak, partizan 
bir idareyi hortlatmak için düzenlemeler yapıldığını 
buradan açıklamak isteyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, vaktiniz doluyor 
efendim; misallerinizi kısa kısa verin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın hati
bin «partizanca» gibi sözlerini protesto ediyorum; 
bu tarzda konuşmamaları gerekir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, Sa

yın Maliye ve Gümrük Bakanımızın da birçok kere
ler konuşmaları, beyanatları oldu, dediler ki : «Biz sos
yal adaleti gerçekleştirdik; bu konuda millî gelirden 
en büyük payı, çalışanlarımıza verdik; memurlarımı
zı, işçilerimizi, maaş ve ücretleri koruduk; öğretmen
ler üzerinde yemi yetkiler verdik; malî imkânlar üzerin
de değişiklikler yaptık ve daha iyi bir duruma getir
dik.» 

Şimdi, öğretmenlerle ilgili olarak yaptığı uygula
malarda, bakın ne derece farklı bir statü uygulandı: 
Mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğretmenlere veri
len yan ödeme 500 liradır. Mahrumiyet bölgesi olan 
Güneydoğu'da veya Doğumda görev ifa eden bir öğ-' 
retmen ancak 500 lira mahrumiyet zammı alır, dik
katlinizi çekerim. Ayrıca, öğretmenlerden 1 inci dere
ceden 4 üncü dereceye kadar olanlara, bildiğiniz gibi, 
yeni yan ödeme verildi. Bu yan ödemeler, emsali 
diğer mesleklerde 1 inci dereceden 4 üncü dereceye 
kadar olan memurlara, meslek mensuplarına verilen 
yan ödemelerden tamamen değişik ve üç dört defa 
daha azdır. Yine muadelet yoktur, denıgelenmem'iştir; 
bir hatadır. 

Bunun dışında, diğer meslek mensuplarından farklı 
olarak, yine öğretmenlere (4 üncü dereceden sonraki 
öğretmenlere) hiçbir yan ödeme verimemefctedir. De
mek ki, bir meslek mensubu, hepimizin övdüğü kut
sal bir mesleğin mensupları, diğer meslek mensupla
rına nazaran farklı bir statü ile düzenlemeye gidilmiş-' 
tir. Bu, herhalde hepimizin vicdanını sızlatacak bif 
uygulamadır. 

«Sosyal adaleti en büyük şekilde gerçekleştirdik» 
diyorsunuz. Avrupa İktisadî işbirliği Kuruluşunun 
son yıllarda 24 ülke arasında yaptığı araştırmalar ne
ticesinde, Türkiye, sosyal adalet anlayışında en geri 
ülke olarak vasıflandırılmıştır. 

«Millî gelirden en büyük payı verdik» dediniz. 
Yedi yıl içinde işçilerin maaş ve ücretlerinde, gelir 
durumlarında yarı yarıya bir düşme olmuştur, reel ge-
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lirlerinde yarı yarıya bir düşme olmuştur; enflasyo
nun her zaman gerisinde kalmıştır. Enflasyon, yüzde 
20 diye tahmin edilmiş, bugün enflasyon bu yıl iti
bariyle yüzde 40 tahmin edilmektedir. Verilen ücret
ler her yıl enflasyonun gerisinde kalmış, maaş ve 
ücret erbaibı böylece enflasyonun baskısı altında ezil
miştir. «Millî gelirden en fazla payı verdik» dediler. 
Nereden payını verdi? Sayın Bakanın buradan daha 
eVVeM konuşmalarını naklediyorum: 1977 yılında 
alınan ücret ve maaşların millî gelirdeki payı yüzde 
36 dır; 1985te bu pay yüzde 19'a inmiştir. Bunun ya
nında, kiralar, faiz, ticaret, kâr gelirleri, rantiye sını
fının gelirleri yüzde 33'ten yüzde 66'ya çıkmıştır. Bu 
mudur sosyal adalet, bu mudur millî gelirden verilen 
fazla pay? Demekki bir ıstırap var. Dar gelirliye, üc
retliye ne, adaletli bir gelir dağılımı sağlanabilmiş; ne, 
enflasyonun üstünde bir refah seviyesi sağlanabilmiş; 
ne geçim sağlana'bilmliş... 

BAŞKAN — Efendim, bağlayınız. 

HÜSEYÎN AYDEMİR (Devamla) — ... ama bu
na rağmen yine rahatlıkla, «Dar gelirlilerin durumu
nu düzeltebildik» denilebilmektedir. 

Emeklilerin durumu: Emekli ikramiyelerinden 
tutun da, bugün emeklilerin aldığı ücret, sadece kira, 
akaryakıt, iştirak payları ve nihayet elektrik ücretle
rine ancak kâfi gelmekltedlir. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
süresini çok geçti. 

BAŞKAN — Sayın Saruhan, siz hakkınızı verdi
niz efendim, «Benim yerime de konuşsun» dediniz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu kadar 
açık realiteler karşısında bir düzenleme yapamayan 
iktidarın buna rağmen «yaptım» demesi, herhalde 
insafa uygun değildir. 

Bir uygulamadan daha bahsetmek istiyorum : Ye
ni düzenlemeyle, devlet dairelerine memur almak için 
yapılan yazılı ve sözlü imtihanlardan ayrı olarak, bir 
de mülakat konmuştur. Belediyelere gidin bakın; ik
tidar, bu mülakatlarda kimi kendine yakm gördüyse, 
onu tayin eder. Bir kişi istediği kadar yazılı imtihanı, 
sözlü imtihanı kazansın, tayin edilmez. Bunu, sizin 
partinizin genel sekreteri «Bal tutan parmağını ya
lar» diye açık açık ifade etti. Hayır arkadaşlar, dev
let adaletle yaşar. (SHP, DSP, DYP ve Bağımsızlar 
sıralarından alkışlar) Partizanlığa eğer prim verirsek... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Teklifin maddelerine geçildiği zaman, yine kürsüye 
çıkıp, konuyu daha geniş ölçüde intikal ettireceğim. 

BAŞKAN — Onu maddelerde konuşursunuz. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Evet, mad

delerde konuşacağım. 

Şunu kesin olarak ifade ediyorum : 23 3'e göre 
KİT'ler var; oradaki uygulamalar, Anayasanın 128 in
ci maddesine tamamen aykırıdır. KİT'lerle ilgili hangi 
düzenleme buraya geldi de inceledik? Bu, Anayasaya 
aykırıdır. 

Sağlık müdürlüklerine bakın: Türkiye'de 67 tane 
sağlık müdürlüğü var; bunun 57 tanesi vekâletle idare 
ediliyor. Devlet Planlama Teşkilatındaki, Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarhğındaki ve diğer bütün Kirler
deki personel, sözleşmeli personel statüsüne geçmiş
tir. Sözleşmeli personel statüsü bir taraftan, vekâlet 
diğer taraftan... Devlette sürekli görevlerin, devlet 
memur ile yapılacağı esasını koyan Anayasa hükmü 
,hani? Buna açıik açık aykırı düzenlemeler nasıl yapı-1 

lalbilir? Bir devleti devlet yapan unsurlar (memurlar) 
böyle sendika teminatı olmayan, hukukî teminatı ol
mayan bir tarzda, tamamen iktidarın eline nasıl mah
kûm edilir? Olur mu bu? Orada devlet kalır mı? 

BAŞKAN — Sayın Aydemir nokta koyun, nokta. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanım, yüksek müsamahanıza sığınarak, Sayın Ma
liye ve Gümrük Bakanımızın basında çıkan bir de
mecine iki satırla cevap vereyim. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Ma
liye Bakanımızın bir ay evvel basında çıkan görüşle
rini hepimiz okuduk; Sayın Balkan diyor ki: «Temmuz 
ayında memur katsayılarını değiştireceğiz.» 

Ta'biî; zaten 16 konuda Bakanlar Kurulunun yet
kisi var; ek göstergeler, yan ödemeler, yakacak zammı 
vesaire; yetki kanununu ver veya verme; Bakanlar 
Kurulunun yüzde 90 yetkisi var zaten. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir yeter. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Ba
kan diyor ki : «Bu yetkileri Temmuzda kullanırken, 
ehliyetli memuru, becerikli memuru takdir edeceğiz; 
onları diğer memurlardan daha farklı refaha kavuş
turacağız.» işte torpil, malî baskı, işte partizan idare! 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
HÜSEYİN AYDEMİR (DeVamla) — Artık, ami

ri, iktidarın adamı olan bu memur hoşuna giderse, 
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ona istediği malî imkânı verecek. Bu, malî baskıdır; 
bu, partizanlıktır. Buradan, bu partizanlığı protesto 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (SHP, DSP ve Bağımsızlar sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Maliye ve Gümrük 
Bakanı söz istemişlerdir. Yalnız, süremiz dolmak üze
redir; kendilerinden rica ettim, anlayış gösterdiler, 
teşekkür ederim; gelecek birleşimlerde görüşürler. 

Çalışma süremiz dolmak üzeredir, Meclis araştır
ması ve genel görüşme önergeleriyle, sözlü soruları 
görüşmek için 7 Nisan 1987 Salı günü saat 14.30\la 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapama Saati: 19.20 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

m, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak 
ettikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1680) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Ulaştırma Bakanı Sayın 

Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. THY A.O.'nın iştirak ettiği şirketlerle 
ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 yıl
larına ait bilgiler, aşağıdaki cetvele göre, yıllar iti
bariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak ettiği şirketin adı 
KİT'in şirketteki ödenmiş 

sermayesi TL. 

İştirak edilen şirketin dönem 
kârından KİT'e düşen temettü 

TL. 

1) 
2) 

Soru 2. Aşağıda belirtilen KİT'lerin, iştirak et
tikleri şirketlerle ilgili bilgiler, soru l'deki cetvele 
ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

a) Türkiye Denizcilik Kurumu (TUDEK) 
b) PTT Genel Müdürlüğü, 
e) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları iş

letmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 

d) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü (DHMİ) 

e) Uçak Servisi A.Ş. (USAS) 
f) Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat A.Ş. 

g) Denizcilik Bankası TAŞ. 

h) Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. 

— 496 — 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk 'Müşavirliği 

HÜKMÜ : '525-15/588-9164 

2.4.1987 

Türkiye1' Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

•İlgi : 5.3.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar D. 
'Bşk. 7/Ü680-8034/31656 sayılı yazınız. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 
m Bakanlığımız kuruluşlarının iştirak ettiği şirketler

deki 1980 - 1986 yılları itibariyle Ödenmiş sermaye 
ve temettülerine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru 
önergesi incelenmiş, konu ile ilgili bilgiler listeler ha
linde ilişikte sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen Denizcilik Bankası 
T.A.Ş.; ile Uçak Servisi A.Ş.'nin iştiraki bulunma
maktadır.' 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 

— 497 — 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 

îştirakin Adı 

Kıbrıs Türk Hava Yolları Ltd. Şt. 

Ray Sigorta A.Ş. 

Emek İriş. ve İşletme A.Ş. 

TJSAŞ 

Kıbrıs Türk Turizm Ltd. Şti. 

Turist Seyahat A.Ş. 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
fi 980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981-
1982 
1983 
198*4 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
(1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 

Ödenmiş Sermaye 
'(TL.) 

20 000 000 
20 000 000 
20 000 000 

200 000 000 
200 000 000 
200 000 000 
200 000 000 

179 000 
179 000 
179 000 
179 000 
179 000 
179 000 
179 000 

1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

749 625 
749 625 

48 500 000 
48 500 000 

484 405 000 
484 405 000 

— 
— 
— 

3 000 000 
3 000 000 
3 000 000 
3 000 000 

— 
— 
— 

150 000 

Dönem Kârından 
Düşen Temettü 

(TL.) 

Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 

359 000 
448 750 

1 077 000 
2 685 000 
8 950 000 

13 425 000 
Dağıtılmadı 

6 091 
106 453 
225 075 
360 416 
510 406 

1 049 063 
Dağıtılmadı 

37 294 413 
285 440 395 

634 520 537 
Dağıtılmadı 

— 
— 
— 

Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 
Dağıtılmadı 

NOT : 1. US AŞ 20.5.1983 tarih ve 60 sayılı KHK ve 2929 sayılı Kanun uyarınca THY A.O.'nın iştiraki 
olmaktan çıkmıştır. 

2. Kıbrıs Türk Turizm Ltd. Şti. Başbakanlık Yüksek Koordinasyon Kurulunun 23.11.1983 tarih ve KİT/ 
1983 -14 sayılı kararı ile THY A.O. hissesi, T. C. Turizm Bankasına devredilmiştir. 

3. Turist Seyahat A.Ş. 1975 yılında mahkemece iflasına karar verilmiş olup, tasfiye işlemleri devam et
mektedir. 

— 498 — 



T. B. M. M. B : 85 2 . 4 . 1987 0 : 7 

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirakin Adı 

D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 

Ray Sigorta A.Ş. 

T. C. Turizm Bankası A.Ş. 

GİMA T.A.Ş. 

TÜMOSAN A.Ş. 

TESTAŞ 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981; 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Ödenmiş Sermaye 
(TL.) 

171 100 000 
171 100 000 
171 100 000 

— 
• — 
— 
— 
175 000 
175 000 
175 000 
175 000 
175 000 
175 000 
175 000 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

250 000 
250 000 
250 000 
250 000 
312 500 
500 000 
500 000 

50 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
50 000 000 

5 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
7 809 894 

, Dönem Kârından 
Düşen Temettü 

(TL.) 

— 
— 
— 

" — 
— 
— 
— 
349 000 
437 500 

1 050 000 
2 625 000 
8 750 000 
13 125 000 
8 750 000 

— 
50 001,32 
101 000 
— 
— 
— 
—' 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 499 — 
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iştirakin Adı 

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Ödenmiş Sermaye 
(TL.) 

4 800 000 
4 800 000 

14 400 000 
14 400 000 
42 500 000 
42 500 000 
42 500 000 

Dönem Kârından 
Düşen Temettü 

(TL.) 

—-. 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirakin Adı 

Kıbrıs Türk Turizm İşi. Ltd. Şti. 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Ödenmiş Sermaye 
(TL.) 

3 000 000 
3 000 000 
3 000 000 
3 000 000 

— 
— 
—. 

Dönem Kârından 
Düşen Temettü 

(TL.) 

— 
— 
— 
— 
— 
—ı 

NOT : 11.4.1983 tarih ve 60, 10.10.1983 tarih ve 117 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca, 
Türkiye Denizcilik Kurumu (TÜDEK) kurulmuş ise de, bilahare yürürlüğe konulan 8.6.1984 tarih ve 233 sa
yılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğüne dönüşmüştür. 

— 500 — 
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PTT İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

iştirakin Adı 

TELETAŞ 

NETAŞ 

TESTAŞ 

ASELSAN 

Ray Sigorta 

THY 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 . 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
19811 
.1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

— 501 

Ödenmiş Sermaye 
(TL.) 

—, 
— 
— 

612 481 000 
500 000 000 
5C0 000 000 

5 600 000 000 
— 

48 970 000 
48 970 000 
632 098 000 

1 300 948 000 
1 734 600 000 
2 638 650 000 

— 
10 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
15 619 790 

— 
— 

180 000. 000 
180 000 000 
180 000 000 
180 000 000 
180 000 000 

— 
163 500 
163 500 
163 500 
163 500 
163 500 
163 500 
_ — 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

Dönem Kârından 
Düşen Temettü 

(TL.) 

— 
— 
— 
— 

422 158 857 
1 651 565 000 

— 
122 071 ̂ 32 
236 261 152 
255 985 063 
367 500 000 
604 400 759 
717 584 881 

2 099 364 016 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

14 557 075 
9 000 000 

104 204 483 
— 
— 
327 000 
408 750 
981 000 

8 150 000 
12 262 500 
8 175 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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PTT İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirakin Adı 

İNTELSAT 

EUTELSAT* 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Ödenmiş Sermaye 
(TL.) 

— 
— . 

98 731 112 
98 731 112 
98 731 112 
98 731 112 
98 731 112 

— 
— 
— 
— 
346' 373 
346 373 
346 373 

Dönem Kârından 
Düşen Temettü 

(TL.) 

—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ray Sigorta 

Millî Reasüran T.A.Ş. 

T. C. Merkez Bankası 

THY A.O. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981 
1982 
1983 

— «tt — 

300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 

75 000 000 
75 000 000 
75 000 000 
75 000 000 
75 000 000 
75 000 000 
75 000 000 

95 400 
95 400 
95 400 
95 400 
95 400 
95 400 
95 400 

100 000 
100 000 
100 000 
100 000 

600 000 
750 000 

1 800 000 
4 500 000 
15 000 000 
22 500 000 
15 000 000 

125 000 
375 000 
500 000 

1 875 000 
2 500 000 
3 750 000 
1 022 212 

11 448 
11 448 
11 448 
11 448 
11 448 
11 448 
11 448 
— 
— 
7 319 
— 
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İştirakin Adı 

THY AO. 

EUROFİMA 

INTERFRIGO 

BCC 

Raybank T.A.Ş. 
Raynimens Ltd. §ti. 

Ödenmiş Sermaye 
Yıllar (TL.) 

1984 100 000 
1985 100 000 
1986 100 000 
1980 300 000 Frs 
1981 300 000 Frs 
1982 300 000 Frs 
,1983 300 000 Frs 
1984 300 000 Frs 
1985 300 000 Frs 
1986 300 000 Frs 

1980 200 000 FB 
1981 200 000 FB 
1982 200 000 FB 
1983 200 000 FB 
1984 200 000 FB 
1985 200 000 FB 
1986 200 000 FB 

1980 10 000 FB 
1981 10 000 FB 
1982 10 000 FB 
1983 10 000 FB 
1984 10 000 FB 
1985 • 10 000 FB 
1986 10 000 FB 

7 500 000 
480 000 

Dönem Kârından 
Düşen Temettü 

(TL.) 

8 000 Frs 
8 000 Frs 
8 000 Frs 
8 000 Frs 
8 800 Frs 
8 800 Frs 

57 600 FB 
57 600 FB 
57 600 FB 
54 000 FB 
54 000 FB 
54 000 FB 

2 853 FB 
1 970 FB 
2 510 FB 
5 003 

616 

Tasfiye 
Tasfiye 

FB 
FB 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) 

İştirakin Adı Yıllar 

Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAS) 
Boğaziçi Hava Taşımacılığı A.Ş. (BHT) 
Uçak Servisi A.Ş. 

Ödenmiş Sermaye 
(TL.) 

20 000 000 000 
30 000 000 000 
10 000 000 000 

Dönem Kârından 
Düşen Temettü 

(TL.) 

NOT : DHMİ Genel Müdürlüğünün bu üç iştiraki Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 
L12J986 tarih ve 86/29 sayılı Kararına istinaden kurulmuş ve 27.2.1987 tarihinde Ticaret Siciline tescil edil
miştir. 
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DENİZCİLİK BANKASI DENİZ NAKLİYATI T. A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirakin Adı 

Ray Sigorta 

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. §ti. 

Türkiye - Libya Deniz Nak. Ort. A.Ş, 

Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. 
(MESBAŞ) 

NOT : MESBAŞ 20.6.1986 tarihinde kurulmuştur. 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Ödenmiş Sermaye 
(TL.) 

175 000 
175 000 
175 000 
175 000 
175 000 
175 000 
175 000 

85 000 000 
85 000 000 
85 000 000 
85 000 000 
85 000 000 
85 000 000 
85 000 000 
10 200 000 U$ 
10 200 000 U$ 
10 200 000 U$ 
10 200 000 U$ 
10 200 000 U$ 
10 200 000 U$ 
10 200 000 U$ 

286 000 000 

Dönem Kârındajı 
Düşen Temettü 

(TL.) 

350 000 
437 500 

1 050 000 
2 625 000 
8 750 000 
13 125 000 
8 750 000 

— 
— 
' — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

293 915,29 U$ 
— 
— 

TÜRKİYE GEMİ SANAYİİ A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Dönem Kârından 
Ödenmiş Sermaye Düşen Temettü 

iştirakin Adı Yıllar (TL.) (TL.) 

TÜLOMSAŞ 40 000 000 000 
TÜDEMSAŞ 30 000 000 000 
TÜVASAŞ 20 000 000 000 

NOT : Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. 233 sayılı KHK ile kurulmuş ve 2.1.1985 tarihinde fiilen faaliyete baş
lanmıştır. 
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2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Türkiye Demir-Çelik İsletmeleri, Türkiye Taş
kömürü Kurumu ve Karadeniz Bakır İşletmeleri 
A.Ş.'nin 1980 « 1986 yıllarında iştirak ettikleri şir
ketlere'ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin yazılı cevabı (7/1683) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdakü sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Ah

met Karaevli tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Türkiye ıDemir Çelik İşletmelerinin (TDÇİ) iştirak ettiği şirkeüerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1986 yıllarına ait bilgiler, aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak ettiği şirketin adı 
K'lTin şirketteki ödenmiş 

sermayesi TL. 

edilen şirketin dönem 
kârından KİT'e düşen temettü 

TL. 

D 
2) 

Soru 2. Türkiye Taşkömürü Kurumunun iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler, soru l'deki cetvele ve 
yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru y. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin (KBİ) İştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler, aşağıdaki cetvele 
göre ve 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 yılları itibariyle ayrı ayrı nedir? 

iştirak edilen şirketin dönem 
Bağlı ortaklığın şirketteki kârından bağlı ortaklığa düşen 

İştirak ettiği şirketin adı ödenmiş sermayesi TL. temettü TL. 

1) 
2) . 

T.C. 
Devlet Bakafflığı . 1 . 4 . 1987 

Sayı : 08.68/00580 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TJB.M.'M. Başkanlığının 5.3.1987 gün ve 

7/16®3-«037/31659 sayılı yazısı. 
İlgide kayıtlı yazı ekinde Bakanlığıma intikal 

ettirilen Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m yazılı soru önergesinde yer alan Türkiye Demir ve 

Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Taş
kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 1980 - 1986 
yıllarında iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler bir 
tablo halinde ekte sunulmuş olup, Karadeniz Bakır 
İşletmeleri A.Ş. ile ilgili hususlar da cevaplandırılmak 
üzere bağlı olduğu Devlet Bakanlığına intikal etti
rilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 
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ı. TÜRKIYE DEMIR VE ÇELIK IŞLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞTIRAK ETTIĞI 

İştirakin adı 1980 1981 1982 1983 

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. 
Ödenmiş sermaye hissesi 153 000 153 000 153 000 153 000 
Hissesine düşen temettü — — — — 

TÜSTAŞ SINAİ TfiSİSLER A.Ş. 
Ödenmiş serm'aye hissesi 3 300 3 300 4 800 4 800 
Hissesine düşen temettü — — — — 
KEBAN HOLDİNG VE ORT. D. Ç. San, A.Ş. 
Ödenmiş sermaye hissesi - 29 000 29 000 29 000 203 000 
Hissesine düşen temettü —• — — — 

DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YAT. BANKASI 
Ödenmiş sermaye hissesi 30 000 30 000 30 000 30 000 
Hissesine düşen temettü — — — 11 234 
TAKIM TEZGÂHLARI SANAYİ VE TtC. A.Ş. 
Ödenmiş sermaye hissesi 30 000 30 000 30 000 30 000 
Hissesine düşen temettü — —- — — 
MANNESMANN -'SÜMERBANK BORU END. 
T.A.Ş. 
ödenmiş sermaye hissesi 1 770 1 770 6 430 6 430 
Hissesine düşen temettü 1 340 5 556 3 570 16 428 
T. DEMİRYOLU, MAKİNELERİ SAN. A.Ş. 
Ödenmiş sermaye hissesi 
'Hissesine düşen temettü 
T, VAGON SANAYİİ A.Ş. 
ödenmiş sermaye hissesi 
Hissesine düşen temettü 
T. LOKOMOTİF VE MOTOR SAN. A.Ş. 
Ödenmiş sermaye hissesi 
Hissesine düşen temettü 
BAĞLI ORTAKLIĞIN ADI 
GERKO'NSANİ 
Ödenmiş sermaye hissesi 90 000 90 000 600 000 600 000 
Hissesine düşen temettü — — —- — 
2. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN herhangi bir şirkete ortaklığı bu 
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(1.000 TL.) 
1984 1985 1986 A ç ı k l a m a 

9 792 000 9 894 000 9 894 000 T.D.Ç.t. Kurucu ortaktır. Dünya Bankasından alman 
— — kredinin tamamı ödenene kadar kurucu ortaklara te

mettü dağıtılmamaktadır. 

17 600 17 600 17 600 
2 640 2 640 — 1986 yılı bilançosu henüz neticelenmemiştir. 

203 000 1 015 000 — E.İ.Y.K.K. 19.2.1986 gün ve 86/4 sayılı kararı ile Baş
bakanlık Toplu Konut ve Kamu Ort. td. Başkanlığına 
devredildi. 

30 000 30 000 30 000 
2 868 1 350 — 1986 yılı bilançosu henüz neticelenmemiştir. 

30 000 30 000 30 000 
1986 yılı bilançosu henüz neticelenmemiştir. 

18 000 18 000 36 230 1986 yılı bilançosu henüz neticelenmemiştir. 
39 167 53 555 — 

E.İ.Y.K.K.'nun 2.12.1985 gün ve 85/30 sayılı kararı ile 1.5.1986 tarihinde iştirakler arasına alındı. 
30 000 TL. sermaye ile iştirak edilmiş olup tamamı 1987 yılı içerisinde ödenecek. 

E.l.YJK.'K.'nun 2.12.1985 gün ve 85/30 sayılı kararı ile 30.4.1986 tarihinde iştirakler arasına alındı. 
20 000 TL. sermaye ile iştirak edilmiş olup tamamı 1987 yılı içerisinde ödenecek. 

E.İ.Y.'KjK.'nun 2.12.1985 gün ve 85/30 sayılı kararı ile 25.4.1986 tarihinde iştirakler arasına alındı. 
40, 000 TL. sermaye ile iştirak edilmiş olup 10 000 TL. si ödenmiş bakiyesi 1987 yılı içerisinde ödenecek. 

2 405 392 2 844 176 3 263 956 
— — - 1986 yılı bilançosu henüz neticelenmemiştir. 

lunmamaktadır. 

\>&<i 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 İNCİ BİRLEŞİM 

2 . 4 . 1987 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 

2. — Konya Milletvekili Sabri Irmak ve 10 ar
kadaşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî 
faaliyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi (10/49) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 
ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekil
leri tarafından verilen kanun tekliflerini» komisyon
larda ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri 
ile yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işleme
sine yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alı
nabilecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Ge
nel. görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

4. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
20 arkadaşının, Ordu İli Korgan İlçesindeki Ziraat 

Odası ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla* Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

5. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

6. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

7. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye-ABD ilişkilerinde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararlan tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin - önergesi 
(10/53) 

8. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
konuyla ilgil'i olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve 
lalınan önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyann
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/54) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır tünde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) t 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir'vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

7. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

9. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir?. 

2 -

12. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

13. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'm, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

14. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBI-
TAŞ Holding Anonim Şiricetinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

15. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

17. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü sor önergesi (6/817) 

18. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/838) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

23. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 



— 3 — / 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

25. — istanbul Milletvekili ibrahim Ünal'ın, terör-
olaylamna karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

26. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883} 

27. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

28. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

29. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

32. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadür Narin'in, Di
yarbakır ilinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

34. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkili İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, • lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

36. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlannca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

37. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBlRLtK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadolu'daki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ye orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

42. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro
vizyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

43. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

44. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 



45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ithalat veya ihracat için ödenen vergi iadesi, fon 
ve prim oranlarının değiştirilmesinden doğan zararla
rının tazmini içlin ilgili kuruluşlarca 1984 - 1986 
yıllarında Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi 
1(6/957) (1) 

46. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine 'ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

48. — Diyarbakır 'Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

49. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır ilinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

50. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

52. - - İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

53. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından ısözlü soru önergesi (6/922) 

54. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
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| getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 
I 56. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
I ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi

derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi açin alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

59. — Konya MilletvekiH Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim EreFin, belediye-
I lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil

mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

62. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
I İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 

kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezitfin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarih'inde T.R.T. bültenlerinde yer 
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alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

69. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

72. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

73. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

74. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

75. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

76. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık

ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

77. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

78. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

79. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanım kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

80. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

81. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra ilçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin içişleri. Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

82. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmajc isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Iran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER İŞLER 

1. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

X 2. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
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na Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 11.3.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili thsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/19(1, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

5. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

6. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcek-
çiliğt Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

7. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 rxi Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

8. — 13 Mart 1913 Tarihli îdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ha
lil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklif
leri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531 ve 531'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 27.2.1987) 

9. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konükman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

10. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

11. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

12. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 
16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye İdaresinin Ne
zareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırüması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 23.3.1987) 

13. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
İle Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Dağıt
ma tarihi : 23.3.1987) 

14. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 541 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanununun Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/827) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 2 . 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-1188/01583 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.2.1987 tarihinde kararlaştırılan «Memurlar ve Diğer Kamu Gö
revlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı» ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesin; «ırz ederim. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAtR YETKİ KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISININ 

GENEL GEREKÇESİ 

Bilindiği gibi, 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Yetki Kanununun süresi 2.12.1983 tarihli ve 2967 sayılı Ka
nunla 18.6.1984 tarihine kadar uzatılmış ve bu süre içerisinde bakanlıklar ile bazı kamu kurum ve kuruluşla
rının kurulma ve teşkilatlanmaları belli esaslara bağlanmıştır. 

Hükümetin göreve başladığı 13.12.1983 tarihinden 18.6.1984 tarihine kadar olan kısa bir süre içinde ba
kanlıklar ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları düzenlenmiş ancak, bütün kuruluşların teşki
lat, görev ve yetkilerinin tespitine imkân bulunamamıştır. 

Diğer taraftan aradan geçen üç yıllık zaman içinde kamu kurum ve kuruluşlarının gerek teşkilat yapısında 
gerekse görev ve yetküerinin belirlenmesi ve kullanılmalında birtakım yeni düzenlemelere gidilmesi zarureti de 
ortaya çıkmıştır. 

Bu düzenlemelerin ayrı ayrı kanunlarla yapılması ise kanun yapımının gerektirdiği süre göz önüne alındı
ğında amacın kısa zamanda tam olarak gerçekleştirilebilmesine imkân vermemektedir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki yapısal aksaklıkların süratle giderilme
si, mevcut yetki kanununda değişiklik yapılması ve sürenin uzatılması ile mümkün olacağından bu Kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Mevcut Yetki Kanununun amaçla ilgili 1 inci maddesine bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar 
ile TÜBİTAK, Türk Standartlar Enstitüsü ve Millî Prodüktivite Merkezi gibi (Cumhurbaşkanlığı Dairesi, Ya
sama Organı İdarî kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Yargı kuruluşları, Sayıştay, 
Üniversiteler hariç) kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkileri ile ilgili hususlar alınmıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile 3268 sayılı Yetki Kanununa bir bent eklenerek 1 inci maddede belirtilen kuru
luşların teşkilatlanmaları ile ilgili hususlarda düzenleme yapma yetkisi kapsama alınmıştır. 

Madde 3. — Bakanlar Kurulunun, Yetki Kanununa dayanılarak çıkaracağı kanun hükmünde kararnameler
de hangi ilkeleri göz önünde bulunduracağı belirlenmektedir. 

Madde 4. — 3268 sayılı Yetki Kanununun süresi 31.12.1988 tarihine kadar uzatılarak verilen yetki çerçe
vesinde düzenleme yapmak imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 5. — Yürürlük hükmüdür. 
Madde 6. — Yürütme hükmüdür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 9.3. 1987 

Esas No. : 1/827 
Karar No. : 57 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 6.2.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunudan ve Başkan
lıkça 20.2.1987 Sarihinde Komisyonumuza havale edilen «Memurlar ve. Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzun 4.3.1987 tarihinde yaptığı 92 ncli birleşimde ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile gö
rüşülüp incedendi. 

Bilindiği gibi, 17.6.1982 'tarihi ve 2680 sayılı Yetki Kanununun süresi 2.12.1983 tartitıli ve 2967 sayılı Ka
nunla 18.6.1984 tarihine kadar uzatılmış ve Hükümetin göreve 'başladığı 13.12.1983 tarihinden 18.6.1984 ta
rihine kadar olan kısa bir «ürede bakanlıklar ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları ye
niden düzenlenmiş ancak, ıbütün kuruluşların teşkilat görev ve yetkilerinin tespitine imkân bulımamamıştır. 

Diğer taraftan, aradan geçen üç yılda bazı kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarında, görev ve 
yetkilerinin belirlenmesi ve kullanılmasında bir takım yeni düzenlemelerin yapılması lüzumu hâsıl olmuştur. 

Tasıarı ile; 3268 sayılı «Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu» nuın değiştirilmesi suretiyle mevcut 3268 sayılı Kanunun kapsamının ge
nişletilmesi, bazı kuruluşların bu kapsam içerisinden hariç tututaaları, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının 
yeniden teşkilatlandırılmaları ve 3268 sayılı Yetki Kanununun süresinin 31.12.1988 torihine kadar uzatılarak, 
Balkanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde düzenleme yapmak imkânının saklanması amaçlanmıştır. 

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, memurlar ile diğer 'kamu görevlilerinin 
günümüzdeki idarî, malî ve sosyal hakları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlandırılmaları 
konuları üzerinde durulmuş ve tasarının gerekçesi uygun mütalaa edilerek maddelerinin görüşülmesine ge
çilmiştik. 

1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının kanunlaşması 'halinde yapılacak yeni kadro düzenlemeleri sonucunda, kadro unvan ve derece-

ısinde değişiklik olan memur ve diğer kamu görevlilerinin önceki kadrolarına ait haklarının saklı tutulması 
suretiyle, doğabilecek bazı mağduriyetlerin önlenmesi düşüncesinden hareketle, tasarıya geçici madde eklen
mesi kabul edilmiştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 541) 
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Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 5 ve 6 ncı maddeler ise aynen 'kabul edilmiştir. 
Diğer taraftan 3268 sayılı Kanunun maddel'eründe, kamu 'kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarında 

değişiklik yapılması öngörüldüğünden tasarının (başlığı bu değişik'lliğe paralel olarak yeniden düzenlenereik 
«12.3.1986 tarih ve 3268 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuraluşlarının Teşkilatlarında Değişiktik Ya
pılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı» şeklinde kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

İ. Fevzi Yaman 
İsparta 

Tülay Öney 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Muhalefet şerhim ekidir. 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 
Karşıyım 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Başkanvekilli 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbaikır 
Muhalifiim 

Togay Genıalmaz 
Erzurum 

Yasar Albay rak 
istanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral , 
Manisa 

Muhalefet şerhclm eklidir. 

Enver Özcan 
Tokat 

Karşıyım 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Karşı oy yazımı ekidir. 

Metin Yaman 
Erzincan 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Karşı oy yazım eklidir. 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Arif Toprak 
Niğde 

Tümüne karşıyım 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Tümüne karşıyım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 541) 



_ 4 — 

KARŞI OY YAZISI 

1.- Yetki konusu istismar edilmektedir. 
2. Memurların özlük haklarında ve ücret seviyesinde iyileştirmeleri şart görüyoruz. Ancak, neler yapıla

cağı konusunun bu kanunla belirtilmesinde fayda vardır. 
3. Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla ilgili teşkilat düzenlemeleri, esas itibariyle kanunla yapılır. Sınırı 

belli olmayan bir yetki, keyfiliği hatta siyasî kullanımı beraberinde getirebilir. 

Prof. Dr. C. Tayyar Sadıklar Sümer O rai Fehmi Memişoglu 
Çanakkale Milletveküli Mıanisa Milletvekili Rize Milletvekili 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

KARŞI OY YAZISI 

1. Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi kullanımının aşırı düzeye gelmesi nedeniyle, 
2. ANAP felsefesinin ve bundan kaynaklanan ÖZAL Hükümeti uygulamalarının kamu personelini olması 

gereken refah düzeyine eriştirmeye imkân vermeyeceği inancında olduğumuzdan ve bu nedenle yapılacak dü
zenlemelerin önceden Meclisin bilgisine sunulmasının zorunluğuna inandığımızdan, 

3. Hükümetin kamu personeli hakkında dengeli, adaletli ve güvenceli bir politikayı bilinçli olarak izleme
mesi sonucu «Devlet Memuru» yerine, «Hükümet Memuru» sistemi yerleşmeye başlamıştır. Bu tasarı da Hükü
metin bu niyetlerini gerçekleştirmeye yönelik göründüğünden ve bu nedenle bizde ciddî endişe uyandırdığın
dan; 

4. Yetki süresinin uzatılmasıriın doyurucu bir nedeni bulunmadığından, Tasarının tümüne karşıyız. 

M. Turan Bayezii Tülay Öney 
Kahramanmaraş Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 541) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki 
Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3268 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Memurların ve diğer kamu görev
lilerinin çalışmalarında müessiriyeti arürmaık ve ka
mu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekono
mik bir şekilde yürütülmesini temin etmek üzere, 
bunların idarî, malî, sosyal halklarında iyileştirme
ler yapmak; kamu 'kurum ve kuruluşlarının (Cum
hurbaşkanlığı Dairesi, Yasama Organı idarî kuru
luşları, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Ba
kanlığı, yargı kuruluşları, Sayıştay, üniversiteler hariç) 
kuruluş, görev ve yetkilerine dair konularda aşağjda 
belirtilen çerçeve dahilinde düzenlemelerde bulunmak 
için Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararna
me çıkarma yetkisi verilmiştir.» 

MADDE 2. — 3268 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«n) 1 inci maddede belirtilen kamu kurum ve 
kuruluşlarının teşkilatlanmalarında», 

MADDE 3. — 3268 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Bakanlar Kurulu, 1 inci madde 
ile verilen yetkiyi kullanırken; kamu kurumlarının 
teşkilatlanmalarında, kamu hizmetlerinin verimli ve 
müessir bir şekilde yürütülmesi, kamu personeline 
ülkenin ekonomik ve sosyal durumunun göz önünde 
bulundurulması suretiyle yeterli ve adil bir ücret se
viyesinin sağlanması," memur ve diğer kamu görevli-
lerinin idarî, malî ve sosyal haklarında hizmetin 
özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapılma
sı ilkelerini göz önünde bulundurur.» 

MADDE 4. — 3268 sayılı Kanunun 
31.12.1988 tarihine kadar uzatılmıştır. 

süresi 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 

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

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir, 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanuna dayanılarak çı
karılacak kanun hükmünde kararnameler uyarınca 
yapılacak olan yeni düzenlemeler sebebiyle kadro 
unvan ve derecesi değişen görevlilerin eski kadroları
na ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat 
hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 541) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
•ürlüğe girere 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür.* 

Başbakan V. 
/ K. Erdem 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metnli) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

6 , 2 . 1987 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

içişleri Bakam 
y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
\ A. M. Yılmaz 

• • *m»m 
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