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DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

98 inci Birleşim 

27 Mayıs 1982 Perşembe 
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İ Ç t N D E K t L B R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Beşinci Oımhuıbaşkanıımrz Rahmet
li Cevdet Sunay'm ruhunu taziz maksadıyla1 

saygı duruşu.) 

% — S.ı Feridun Güray'ıın, Anayasanın! 
halkoyuna sunulması usulü klonusunda gün
dem dışı konuşması. 

3. — 20 - 26 Mayıs 19812 tarihleri ara
sında Münih'te yapılacak olan 57 mei DLG 
(Alman Tarım Cemiyeti) Fuarının açılışında 
bulunmak üzere, Federal Almanya'ya gide
cek olan Tarım ve Orman Bakanı Sabahattin 
Özbek'e, Köy işleri ve Kooperatifler Balka
nı Münir Raif Güney'in vekillik etmesinin! 
uygun görülmüş olduğuna dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi. (3/275) 

4. — 20 - 23 Mayıs 1982 tarihleri arasın
da Kıbrıs Türk Federe Devletine gidecek 
olan Başbakan Bülend Ulusuma, Devlet <Ba-
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kanı - Başbakan Yardımcısı Zöyyad Bayka-
ra'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresin 
(3/272) 

5. — 23 - 29 Mayıs 1982 tarihleri arasın
da İrlanda'da yapılacak Ulaştırma Bakanları 
Avrupa Konferansına katılmak üzere İrlan
da'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Musta
fa Aysan'a, Bayındırlık Bakanı Tahsin ön-
alp'ın vekillik etmesiriin uygun görülmüş ol
duğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. 
(3/274) 

6 . - 2 4 Mayıs 1982 tarihlinde Enerji Ba
kanları düzeyindeki Yönetici Kurul toplantı
sına katılmak üzere Paris'e gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahir tl-
kel'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet 
Turgut'un, vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Devlet Başkanlığı tezke
resi. (3/273) 

7. — Taammüden birden ziyade kişiyi öl
dürmek suçundan hükümlü Selçuk Duracık 
ile Halil Esendağ haklarındaki dava dosya
sının yargılanmanın yenilenmesi talebi üze-
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rine Millî Savunma. Bakanlığına gönideriimek! 
üzere iadesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/352) 

18. — Vehbi Muhlis Dalbakoğiu'nun has
talığı nedeniyle 10 Mayıs 198(2 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle izinli sayılmasına dairi 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1294) 

9̂  — Rafet îbrahimoğlu'nun mazereti! 
nedeniyle 1 Haziran 1982 tarihlinden itibaren! 
17 gün müddetle izinli sayılmasına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/293) 
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Sayfa 
104 — Kâzım Öztürk'ün, kanun tasarı! 

ve tdkliflerinin Genel Kuruldaki görüşülme-
sinıde uygulanacak usul hakkında önergesi. 
(4/37) 567:573 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 573:604 

1. — Kamu Kuruım ve Kuruluşlarının 
Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeniden Dü
zenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/152) (S, 
Sayısı : 114) 573:591, 591:604 

»•••« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
Turgut Yeğenağa, memleketimizin bazı bölgele

rinde buğday hasadı haşladığı halde, buğday fiyatının 
tespit ve ilan edilmemesinin sakıncalarına dair gün
dem dışı konuşma yaptı., 

iRemzi Banaz'ın, 24 Mayıs 1982 gün ve 61 No. lu 
Gelen Kâğıtlarda belirtilen, Türk Dili Akademisi Ku
ruluş Kanunu Teklifinin, İçtüzüğün 72 ncli maddesi 
uyarınca komisyonlara havalesine itirazına dair ko
nuşması üzerine, konunun Başlkanlıfkça incelenip, ge
reğinin yapılacağı bildirildi. 

213113 (sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkında Kanunun 20 ve 21 indi Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının maddeleri ve 
tümü kabul ed!M. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş Görev 
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Yetki 
Kanunu Tasarısının daha önce alınan'karar gereğince 
27 Mayıs 1982 Perşembe günkü 98 inci Birleşimde 
görüşüleceği bildirildi. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşül
mesi, Hükümet Temsilcisinin Genel Kurulda hazır 
bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekai ök'te ve 
Arkadaşlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 
üncü Maddesinin <b) Bendinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin; Ertuğrul Zekai Ökte'nin, 
vaktin gecikmiş olması nedeniyle, bir sonraki Birle
şimde görüşülmesi talebi kabul edildi. 

'27 Mayıs 1982 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18,r5'te sön verildi^ 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

*>•<« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekUI M, Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 98 inci Birleşimimi açıyorum. 

H. — Y O K L A M A 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 — Besinci Cumhurbaşkanımız Rahmetli Cev
det Sunay'ın ruhunu taziz maksadıyla saygı duruşu. 

BAŞKAN — Muhterem üyeler; 
Sayın Öztürk ve Sayın Tünay'ın eski Genelkur

may Başkanımız, Beşindi Cumhurbaşkanımız Orgene
ral Rahmetli Cevdet Sunay'ın ruhunu taziz maksa
dıyla bir dakikalık saygı duruşu teklifleri vardır, siz
leri bir dakika için saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 — S. Feridun Gür ay'in, Anayasanın halkoyu

na sunulması usulü konusunda gündem dışı konuş
ması.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Güray'ın gündem ıdıışı söz isteği vardır, 

okutuyorum. 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
27.5.1982 Parşembe günü Anayasanın halkoyuna 

sunulması usulü konusunda gündem dışı bir konuş
ma yapmak istiyorum. 

Gereğine dalaletleri saygıyla arzolunur. 
S. Eeridun GÜRAY 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Yüksek malumları olduğu gibi, Meclisimizin en 

önemi görevi yeni Anayasayı hazırlamaktır. Bunun 
yanında hazırlanacak Anayasanın halkoyuna sunul
ması da aynı derecede önem arz etmektedir. Halkın 
desteği olmaksızın salim bir sonuca varmak, ıiş ba

şarmış insanların gönül huzurunu duymak elbette 
mümkün değildir. 

Bu nedenle, Anayasa referandumuna halkın azamî 
nisbette katılmasını temin ve bu konuda gerekli ko
laylıkların sağlanması ve uygun ortamın şimdiden 
teminine çalışılması gerekmektedir. Yüksek malum
ları olduğu gibi yurdumuzda seçimler ve plebisitler 
her ilçede kurulu bulunan seçim bürolarının her yıl 
denetleyerek düzenlediği daimi seçmen kütükleriyle 
yapılmaktadır. Bu kütükler seçmenlerin yer değiştir
meleri, ilçelerden ayrılan (kişilerin bürolara başvur
maları ve bazı yazım hataları nedeniyle tam olarak 
ihtiyaca cevap vermemektedirler. 

Bunun yanında işin mahiyeti gereği yurt çapında 
aynı şekilde oy kullanılacağından seçim bölgesi ay
rımı gibi bir engel de mevcut bulunmamaktadır. 

Ayrıca yıllardır oy kullanmaları hususu tartışılan 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın da Anayasa hazır
lanırken veya hazırlanması akabinde bu oy kullan
malarının temini şu durumda mümkün görünmek
tedir. 

Bu nedenle, Anayasanın halkoyuna sunulması 
hakkında özel bir kanun çıkartılması gerektiği ka
nısındayım Çıkartılacak bu kanun ile eldeki seçmen 
kütüklerine kural olarak itibar edilmeli; fakat ayrı
ca her sandıkta açık seçmen kütüğü bulundurmalı ve 
nüfus cüzdanını ibraz eden herkes kütükte kayıtlı 
olup olmadığına bakılmaksızın oyunu kullanabilme
lidir. Kayıtlı olmadan oy kullananlar derhal sandık 
seçmen listesine 'ilave edilmelidirler. Mükerrer oy pu
sulası kullanılmasına engel olmak için de herkesin 
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nüfus cüzdanına Anayasa referandumunda oy kul
landığına dair bir damga vurulmalıdır. Böylece va
tandaşlarımız Anayasa referandumunda kullandıkları 
oyun şerefini cüzdanlarında ömür boyu taşıma ola
nağına kavuşmuş olurlar. 

Yurt dışındaki işçilerimize de temsilciliklerimizde 
veya tefrik edilecek yerlerde aynı şekilde nüfus cüz
danı ibraz etmek suretiyle oy kullanma fırsatı veril
melidir. 

Değerli üyeler; 
Arz etmeye çalıştığım gibi, Anayasanın halkoyu

na sunulmasında bütün vatandaşlarımızın en kolay 
şekilde oy kullanmalarını ve referandumda çok yük
sek bir iştirak oranı temini için sândık seçmen liste
lerine bağlı kalınmaksızın nüfus cüzdanı İbraz sure
tiyle yurt içinde ve yurt dışında oy verilebilecek or
tamın sağlanması gerektiğine ve herkesin nüfus cüz
danında oy verdiğine dair olan damgayı şerefle taşı
mak isteyeceğine inanıyorum. 

Durumu yüksek takdirlerinize arz eder, saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
3. — 20 - 26 Mayıs 1982 tarihleri arasında Mü

nih'de yapılacak olan 57 nci DLG (Alman Tarım 
Cemiyeti) Fuarının açılışında bulunmak üzere, Fede
ral Almanya'ya gidecek olan Tarım ve Orman Ba
kanı Sabahattin Özbek'e Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Münir Raif Güney'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Devlet Başkanlığı tez
keresi. (3/275) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Devlet Başkanımızın bir tezkereleri var, oku

tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
20 - 26 Mayıs 1982 tarihleri arasında Münih'te 

yapılacak olan 57 nci DLG (Alman Tarım Cemiyeti) 
Fuarının açılışında bulunmak üzere, Federal Almanya' 
ya gidecek olan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Sa
bahattin Özbek'in dönüşüne kadar; Tarım ve Orman 
Bakanlığına, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Mü
nir Raif Güney'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
4. — 20 - 23 Mayıs 1982 tarihleri arasında Kıbrıs 

Türk Federe Devletine gidecek olan Başbakan Bü-

lend Ulusu'ya, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
Zeyyad Baykara'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğum dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/272) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın diğer bir 
tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
20 - 23 Mayıs 1982 tarihleri arasında Kıbrıs Türk 

Federe Devletine gidecek olan, Başbakan Bülend Ulu-
su'nun dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
5. — 23 - 29 Mayıs 1982 tarihleri arasında İrlan

da'da yapılacak Ulaştırma Bakanları Avrupa Konfe
ransına katılmak üzere İrlanda'ya gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Mustafa Aysan'a, Bayındırlık Bakanı 
Tahsin Öndp'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeıesi. (3/274) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın diğer bir 
tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
23 - 29 Mayıs 1982 tarihleri arasında İrlanda 

(Dublin) da yapılacak Ulaştırma Bakanları Avrupa 
Konferansı (CEMT) nın 1982 yılı toplantısına katıl
mak üzere İrlanda'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. Mustafa Aysan'ın dönüşüne kadar; Ulaştır
ma Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Tahsin Önalp'm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
6. — 24 Mayıs 1982 tarihinde Enerji Bakanları 

düzeyindeki Yönetici Kurul toplantısına katılmak üze
re Paris'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Fahir İlkel'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh
met Turgut'un, vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/273) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın diğer bir 
tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Enerji Ajansı'nın 24 Mayıs 1982 tari

hinde OECD'nin Paris'teki merkezinde yapılacak Ener
ji Bakanları düzeyindeki Yönetici Kurul toplantısına 
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katılmak üzere, Paris'e gidecek olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Fahir llkel'in dönüşüne kadar; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mehmet Turgut'un vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
7. — Taammüden birden ziyade kişiyi öldürmek 

suçundan hükümlü Selçuk Duracık ile Halil Esendağ 
haklarındaki dava dosyasının yargılanmanın yenilen
mesi . talebi üzerine Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmek üzere iadesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/352) 

BAŞKAN — Sayın Başbakanlığın bir tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 7.5.1982 gün ve 19-301-06567 sayıü ya

zımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 20.5.1982 gün ve 

1982/1802-5 K/41 sayılı yazısı. 
Taammüden birden ziyade kişiyi öldürmek suçun

dan ölüm cezasına hükümlü Selçuk Duracık ile Halil 
Esendağ haklarındaki dava dosyası ilgi (a) yazımız 
ekinde gereği yapılmak üzere gönderilmişti. 

Millî Savunma Bakanlığının ilgi (b) yazısında, Ha
lil Esendağ Vekili Av. Metin öney'in dilekçesi ile 
«Yargılanmanın yenilenmesi» isteminde bulunduğun
dan, hükümlü hakkındaki dava dosyasının Askerî Yar-
gıtayca istendiği belirtilmektedir. 

Adı geçenlere ait dava dosyasının Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmek üzere Başbakanlığa tevdi 
edilmesi için gereğini arz ederim. 

Zeyyad BAYKARA 
Başbakan V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
8. — Vehbi Muhlis Dabakoğlu'nun hastalığı nede

niyle 10 Mayıs 1982 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle izinli sayılmsaına dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/294) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Meclis Başkanı
mızın bir yazıları var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DABAK-

OĞLU'nun hastalığı nedeniyle, 10 Mayıs 1982 tarihin
den itibaren (20) gün müddetle izinli sayılması husu-
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sunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 26 Ma
yıs 1982 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — 20 günlük raporlu izni oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9. — Rafet İbrahimoğlu'nun mazereti nedeniyle 
1 Haziran 1982 tarihinden itibaren 17 gün müddetle 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi .(3/293) 

BAŞKAN — Sayın Meclis Başkanımızın diğer bir 
yazıları var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Rafet İBRAHÎMOĞLU' 

nun mazereti nedeniyle 1 Haziran 1982 tarihinden iti
baren (17) gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 26 Mayıs 
1982 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın ibrahimoğlu'nun (17) günlük 
iznini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. —Kâzım Öztürk'ün, tianun tasarı ve teklifle
rinin Genel Kuruldaki görüşülmesinde uygulanacak 
usul hakkında önergesi. (4/37) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Kâzım Öz-
türk'ün usulle ilgili önergeleri vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun değerli vaktini en isabetli şekilde 

kullanmak ve kanunlardaki teknik mükemmeliyeti 
sağlamak üzere : 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Kuruldaki gö
rüşülmesinde, maddeler üzerinde üyelerce verilen öner
gelere uygulanacak usul, mevcut uygulamaların ışığın
da bir kere daha gözden geçirilmelidir. 

60 yılı aşkın parlamentomuzda uygulanan çeşitli 
içtüzük maddeleri: 

1. Dahilî nizamname madde 119 : 
Fıkra 1 inci «Birinci ve ikinci müzakerelerin ce

reyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin, encü
mene havalesi encümen tarafından istenmediği halde 
tadilatın esbabı mucibesi sahibi tarafından mücmelen 
beyan olunur.» 

2. Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü madde 94, son 
fıkra : 
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«Tasarı veya teklifin, Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülmesi sırasında, yeri gelince tadil teklifinin sahi
bi gerekçesini açıklar.» 

3. Millet Meclisi içtüzüğü madde 88, 4 üncü fık
ra : 

«Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık 
sırasına göre okunur ve işleme konur. Başkan her 
önerge için komisyona, katılıp katılmadığını sorar. 
Komisyonun katılmaması halinde, önerge sahibi ister
se beş dakikayı geçmemek üzere açıklama için söz 
alabilir. 

Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oyla
nır. 

4. Danışma Meclisi İçtüzüğü madde 78, 3 üncü 
fıkra : 

«önerge sahipleri, değişiklik gerekçelerini kısaca 
Genel Kurula açıklayabilirler. Bu açıklamadan sonra 
önergelerin dikkate alınıp alınmaması işaret oyuna su
nulur... »denilmektedir. 

60 yılı açkın parlamento geleneğinde ve yuka
rıya alınan içtüzük hükümlerinin tetkikinde anlaşıla
cağı üzere, Danışma Meclisimizde önergeler üzerin
deki uygulamaların amaçlanan usule uygun bulunma
dığı izlenimini vermektedir. 

Yukarıda kronolojik olarak sunulan çeşitli içtüzük
lerin tespitleri ve parlamento geleneğimiz, konuyu mü-
esseseleştirmiştir. Kaldı ki Danışma Meclisi içtüzüğü
nün yapımı sırasında gerek Komisyonda gerek Genel 
Kurulda değişiklik önergesi üzerinde sadece önerge 
sıhibinin kısaca açıklama yapabileceği açık suretle 
belirlenmiş bulunmaktadır. 

Tüzüğümüzün 78/3 maddesinin, «önerge sahipleri, 
değişiklik gerekçelerini kısaca Genel Kurula açıkla
yabilirler» hükmüne açıklık getirmek, ayrıca birden 
çok üye tarafından verilen önergelerde imza sahiple
rinden yalnız birine ve kısaca açıklama hakkı verilme
si kuralının yerleşmesini teminen içtüzüğümüzün 61 
inci maddesine göre usul görüşmesi açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın öztürk bir açıklama yapmak 
istiyor musunuz?... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lütfederseniz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 

KÂZM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlar; 

Devleti yeniden oluşturma görevi ile görevli Yü
ce Kurulunuzun, kanunların görüşülmesi ve yapımın

daki sistemi bir esasa oturtma amacı ile Yüce Başkan
lığa bir önerge takdim ettim. Değerli Başkanımızın 
kendilerine, bu fırsatı verdiği için huzurunuzda teşek
kürü bir borç biliyorum. 

Önergede, genişliği ile iç mevzuat huzurunuza ge
tirilmiştir. Gerek dahilî nizamname döneminde, ge
rekse iki kanatta çalışan meclislerin uyguladığı usul
de, gerekse kendi içtüzüğümüzde aldığımız hükümler, 
kanunların Genel Kuruldaki görüşülmesini esaslı ku
rallara bağlamıştır. Düşüncelerinize biraz daha geniş
lik kazandıracağı umuduyla millî mevzuat dışındaki uy
gulamaları da huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

1974 yılında resmen görevli olarak demokratik ba
tı ülkeleri parlomentoları üzerinde araştırma görevini 
alıp gittiğimde tespit ettiğim rapordan konuya ilgili 
olan pasajları huzurunuza getireceğim. 

ttalyan usulü : Genel Kurulda kanunların görüşül
mesi, oturum kapanırken başkan ertesi birleşimin gün
demini okuyor, üyelerden biri gelecek birleşimde baş
ka bir işin gündeme alınmasını isterse, o anda teklifte 
bulunuyor. Genel Kurul teklif edilen işin gündeme 
girmesi hususunda karar veriyor. Gündem konuları 
ve üzerinde söz alanlar birlikte yayınlanıyor. Bu hu
susa, tutanaklar bölümünde yeniden değinilecektir. 
Değişiklik teklifleri ve önergeler, gündemle birlikte ba
sılıp üyelere dağıtılıyor. 

Fransa'da, oturum açılmadan önce, parti sözcüle
ri ve süreleri, gündem tahtasına asılmaktadır. Bu usul
ler önceden bilindiği için, konunun görüşülmesi sıra
sında söz alma ve konuşmak mümkün olmadığı gibi, 
değişiklik önergesi vermek de mümkün değildir. De
ğişiklik önergeleri önceden verilmek ve basılıp dağı
tılması zorunludur. 

Federal Almanya'da, kanunların Genel Kurullar
da görüşülmesi sırasında partiler, sözcülerini ve gö
rüşme sürelerini bildiriyorlar. Görüşme sırasında her
hangi bir milletvekili, görüşme anında söz isterse bu
nun süresi 15 dakikayı aşamaz. 

Yine Federal Almanya'da konuşulacak konular 
ve konuşmacılar süreleriyle gündemde gösterilmekte; 
ayrıca konu üzerinde değişiklik önergeleri varsa, 24 
saat önce verilmiş olmak lazım geldiği ve bunların 
da ayrıca basılarak üyelere dağıtıldığı tespit olunmuş
tur. 

ingiltere'de, tasarılar madde madde görüşülür. Üye
ler, değiştirge verecekler ise, toplantıdan önce basımı
nı temin edecek bir zaman içinde vermek zorundadır
lar. Komite de tasarı maddeleri değiştirilebileceği gi
bi, yeni maddelerin ilavesi de mümkündür. (Tabiî «Ko-
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mite» sözcüğü, bizde «Komisyon» karşılığıdır.) Deği
şiklik önergeleri yukarıda açıklanan ikinci okuma saf
hasında veya üçüncü safhada ve Komite toplantıların
da verilmediği takdirde, bundan sonraki safhalarda 
değişiklik önergesi vermek mümkün değildir. Ancak, 
redaksiyon için olan önergeler, her safhada verilebi
lir. 

Değerli arkadaşlarım; bizzat müşahede ettiğim dört 
parlamentonun tatbikatını ve uygulamayı sizlere arz 
etmiş oldum; ayrıca kütüphanemizde mevcut bu Ra
porda, Japonya ve Kanada'nın da tatbikatı bu rapor
da mevcuttur. Fırsatınız olursa rapora bir gözatmanız 
yeterlidir. 

Böylece huzurunuza hem millî mevzuatımızın ku
ralları, hem de önergeler, kanunların görüşülmesi için 
dünya parlamentolarında tatbik edilen usulleri satır
başlarıyla arz etmiş oldum. 

Bugüne kadar uygulamamız, Genel Kurulumuzun 
değerli vaktini fazlasıyla işgal etmekte, ayrıca son 
derece dikkatle kullanacağımız üyelerin dikkat potan
siyelini zannımca yeterince değerlendirmekten yoksun 
bırakmaktadır. Bugüne kadar tatbikatımız, bir öner
genin üzerinde 3-4 kişiye söz verilme biçiminde geliş
miştir. Halbuki, İçtüzüğümüzün önergede sözü edilen 
78'e üçüncü fıkrası aynen şöyle demektedir : «Öner
ge sahipleri, değişiklik gerekçelerini kısaca Genel Ku
rula açıklayabilirler.» Millet Meclisi 1973 İçtüzüğün
den esinlenerek hazırlanan bu Tüzük maddesinde kı
saca ve komisyonun katılmaması ahvaline münhasır 
idi. Meclisimizin yapısı ve de fikirlerin daha geniş 
biçimde sunulmasına imkân vermek üzere, komisyo
nun katılmama şartı ortadan kaldırılarak hüküm ay
nen getirilmiştir. 

Kendi bünyemizde 60 yıllık uygulama ve dünya 
parlamentolarının ki, onlar çok daha kısıtlı gitmekte
dirler. Şöyle ki, okuduğum maddeleri derlemek için 
arz ediyorum; hiçbir önerge basılıp üyeye dağıtıl
madan şifahen, kulaktan alınan etki ile müzakere edi
lemez. İnsanların beş duyudan yalnız birine hitap eden 
önergeyi okuma biçimi üyenin dikkatini bir noktada 
teksif etmeye yeterli değildir. Ayrıca, komisyonlar Ge
nel Kurula niyabeten görev yaparlar, ciddî surette 
ihtisaslaşmışlardır, ilgilileri dinlerler ve bir metinle 
Genel Kurula gelirler. 

Çok üyeden oluşan Genel Kurullar bir metni oluş
turmada ideal değildir. Genel Kurul bir metni onaylar, 
reddeder ve ufak tefek ilaveler yapar. Halbuki bi
zim uygulamamız bilhassa Başkanlığı son derece müş
kül durumda bırakan müzakere edilirken hemen bir 
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önerge gelecek, önergeden sonra yeni bir önerge ge
lecek, bu önergeler toparlanacak ve bir metin oluş
turulacak. Mümkün değildir arkadaşlar. Hem üye
lerin dikkatini toplama yönünden mümkün değildir, 
hem de sağlam bir metin elde etme yönünden müm
kün değildir. 

O halde önerimi şöyle toparlıyorum. Kendi parla
mento geleneğimizde müesseseleşen, dünya parlamen
tolarında bir benzeri olmayan bir müzakere biçimi 
ile hem çok zaman kaybedeceğiz, hem de iyi kanun 
metni elde etmek mümkün olmayacaktır. Bugünkü 
uygulamalarımız geleceğin düsturu olacaktır. Bugün 
iki kanattan geçmesi nedeniyle bir kısım noksanları
mız Millî Güvenlik Konseyince giderilmektedir. Ya
rın parlamentomuzun oluşma biçimi ortaya çıkıp olaki 
tek kanattan oluşa, Bu takdirde buradan çıkan metin, 
kanun metni olarak yayınlanacaktır. Bu metinler son 
derece eksik, noksan ve çelişkili olmaya mahkûmdur 
sırf bu müzakere biçiminden kaynaklandığı için. 

Binaenaleyh, önerimi şöyle toparlayayım. İçtüzüğü
müzün 78'e üçteki esasları dikkate alarak, maddeler 
üzerinde müzakere bittikten sonra, üyelerce verilen 
önergeler önce geliş sırasına, sonra da aykırılık sıra
sına göre işleme konacaktır. Aykırılık sırasına göre iş
leme konduğunda önce komisyona, sonra hükümete 
sorulacak, komisyonun veya hükümetin aldığı vaziyet 
dikkate alınmaksızın önerge sahibine veya sahiplerin
den yalnız birine açıklama hakkı verilerek önerge oy
lanacaktır. Böylece hem üyelerin dikkatini dağıtma
dan üyelerin değerli dikkat potansiyelini kanunun mad
desine teksif etme biçimi oluşacak, hem de daha sağlam 
metin elde etmiş olacağız. 

Arzım budur. Vaktinizi işgal ettiğim için affınızı 
dileyerek saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Değerli üyeler; 
Sayın öztürk'ün bu önergesi üzerinde siz sayın 

üyelere iki lehte, iki aleyhte konuşmak üzere 61 inci 
maddemize göre söz vermek istiyorum. Söz almak is
teyen arkadaşlar lütfen işaret buyursunlar. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Başka efendim?... Yok. 
Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Sayın Öztürk çok önemli bir noktaya temas etti

ler. Dün kabul ettiğimiz kanunda 1 inci madde ile 2 
nci madde arasında çelişkili hususlar oldu, bunun dü
zeltilmesi de Konseye kaldı. Konsey olmasaydı kanunun 
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çelişkili olarak yayınlanması mümkün olacaktı. Bu 
bakımdan, bu teklifin geliştirilerek gündemin bir ev
velki celsede kararlaştırılması ve değişiklik önergeleri
nin en az 24 saat önce verilip ve bastırılıp üyelere da
ğıtılması çok yerinde olacaktır. Tüzük değişikliğine 
gitmeden Başkanlık Divanının uygulamasıyla bu yol 
izlenebilir. 

Teşekkür eder, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı 
Başka söz almak isteyen sayın üye?... Yok. 
Değerli üyeler; 
Sayın öztürk'ün önergesinde, bu 24 saat evvel öner

genin verilmesiyle ilgili bir husus yoktur. Yalnız ko
nuşmalarında, açıklamalarında buna temas ettiler. Esas 
önergede belirttikleri konu, önergeyi veren sayın üye
nin ancak o önerge üzerinde konuşabileceği, eğer bir
kaç sayın üyenin imzasıyla verilmişse, bu üyelerden 
birinin konuşabileceği hakkındadır. 

Öyle mi Sayın Öztürk?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bu itibarla, Sayın Tosyalı'nın ilave 

ettikleri konu önergede yoktur. Yalnız Sayın öztürk 
diğer yabancı mevzuattan örnekler verirken, bu daha 
evvel önergelerin verilmesi konusuna temas etmişlerdi. 
Bu itibarla, ben yalnız önergedeki teklif edilen hususu 
değerli oylarınıza sunacağım. Tekrar oylamadan evvel 
şüphesiz... 

MEHMET HAZER — Oylanmaz bu Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Yine önerge üzerinde lehte, aleyhte?... 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurun. 
MEHMET HAZER — Bu önergeyi oylayamazsı-

nız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın 
Hazer. Verilmiş usul hakkında bir önerge var. 61 inci 
maddemizde de «Yapılacak görüşme sonunda oya baş
vurmak gerekirse oylama yapılır» denilmektedir. Siz
lerin kararınız ancak oylamayla belirlenecektir. Bu 
önergeyi oylarınızla kabul ettiğiniz takdirde, bundan 
sonraki görüşmelerimizde verilen önergeler hakkında 
önergeyi veren üye konuşabilecektir, kabul etmediği
niz takdirde yine eskisi gibi söz isteyen bütün sayın 
üyelere söz verilecek ve önergeler üzerinde görüşme
lere devam edilecektir. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKA1 BAYER — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 

Efendim, verilen önerge söz hakkının kısıtlanması
nı ve bir İçtüzük değişikliğini ortaya koyuyor ve usul 
müzakerelerine yeni bir yön getiriyor. Bu üç konu, 
bir anda müzakere edilip oylanacak konu değil. Sa
yın Başkanlık Divanı bu teklifi yazılı olarak üyelere 
ve Anayasa Komisyonuna göndersin, ondan sonra oy
layalım. Bu kadar aceleye gelecek konu değil. Bizim, 
bugüne kadar müzakerelerdeki tutumumuz neyse o 
belli, İçtüzüğe göre ne yapıyorsak belli. Başkanlık 
Divanı bu üç konuyu hem Anayasa Komisyonuna, 
hem de biz üyelere göndersin. Çünkü, bizim söz hak
kımızı kısıtlayacak derecede çok önemli bir tekliftir. 
Bu teklifin oylanması hatalıdır. 

Arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Buyurun Sayın Ha

zer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bu bir İçtüzük değişikliği istemidir. Böyle bir tak

rirle İçtüzük burada alelacele değiştirilemez. Yeni hü
küm getiren bir istek; ancak yeni bir araştırma, yeni 
bir müzakere gerektirir. Bir tüzük komisyonu kuru
lur, bunu inceler, uygun görülürse İçtüzükte buna gö
re Yüce Heyetin kararı alınarak değişiklik yapılır. Ak
si takdirde, arkadaşın birisi bugün böyle ister, bir 
başkası başka türlü ister. Onu burada acele olarak 
oylamaya ne İçtüzük müsaittir, ne işin mahiyeti mü
saittir. 

Bu itibarla, Sayın Öztürk'ün teklifi sadece komisyo
na havale edilecek mahiyette bir tekliftir. Yoksa, Yük
sek Heyetin oyuna sunulacak kadar oluşmuş, hazırlan
mış ve tekemmül etmiş bir teklif değildir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Buyurun Sayın Islimyeli. 
FENNİ İSLİM YELİ — Sayın Başkan; müsaade 

ederseniz yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FENNİ 1SL1MYEL1 — Esas itibariyle bir İçtü

zük Hazırlık Komisyonu çalışmalara başlamıştır. Fil
hakika çalışmalarına muvakkat bir süre için ara vermiş 
olmakla beraber, bu usule müteallik teklifin de bu Ko
misyonca dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 
Bu itibarla Başkanlığın bunu o Komisyona havale 
etmesinde isabet olduğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan; söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Gökçe; iki lehte, iki aleyhte 
konuşuldu rica edeyim. 

ABBAS GÖKÇE — Üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Peki, buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Değerli arkadaşım Kâzım Öztürk'ün burada ya

bancı uygulamaları da gösterip bize yol göstermesi 
şayanı takdir bir keyfiyet. Ancak, bu Muhterem ar
kadaşım İçtüzüğü hazırlayan Komisyon içerisinde ve 
bendenizle birlikte idi. Biz İçtüzüğü hazırlayan Ko
misyon olarak 11 kişinin çalışmaları sırasında bunları 
getirebilirdi. Muhterem arkadaşım bunları getirmedi 
ve bunlar konuşulmadı. Sayın öztürk bana işaret edi
yor. Bütün bu konuştuklarımız harfi harfine tutanak
larla tespit edilmiştir; ne Alman uygulamasının, ne 
Fransız uygulamasının, ne Japon, ne Kanada uygula
masının sözü edilmedi. Kendisinin burada bunun sözü
nü etmesini ben yadırgadım. 

Sayın öztürk'ün bu talebinin burada bir İçtüzük 
değişikliği olarak kabulüne de imkân yoktur. Çünkü, 
İçtüzük değişikliğini 139 uncu madde öngörüyor ve 
en az 10 imza gerekli. Yoksa, her aklına gelen arkada
şımız Başkanlığa şu şöyle olacaktır diye bir dilekçe 
verip, burada vaktimizi harcayarak uzun zaman kay
bına neden olmayalım, bunu istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bir yanlış anlamayı yerim
den tashih etmeme fırsat vermenizi istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk; müsaade buyurun, si
zin açıklayacağınız konuya ben temas edeyim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lütfedersiniz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu teklif bir İçtüzük 
değişikliğiyle ilgili bir teklif değildir; kabul buyurdu
ğunuz takdirde sırf müzakere usullerimizde bir değişik
lik yapmamız içindir. Temayülünüz belli olmuştur, 
esasen konu arzunuz istikametinde neticelenecektir. 

İçtüzüğün 78 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki 
hüküm aynen şöyle : «önerge sahipleri, değişiklik 
gerekçelerini kısaca Genel Kurula açıklayabilirler...» 
Ki, önerge sahibinin dışında önergeler üzerinde görüş
meler yapılabilir veya yapılamaz şeklinde bir hüküm 
mevcut değil. Müzakerelerin çok uzaması ve süratle 
neticeye varılamaması dolayısıyla önerge üzerinde 
önergeyi veren üyenin konuşmasıyla ilgili bir önerge
dir; yoksa bir İçtüzük değişikliği şeklinde değildir. 

Eğer böyle olmuş olsaydı, Başkanlık da şüphesiz bu
nu, esasen İçtüzüğe uygun bir tarzda ve mevcut mad
deye göre 10 üyenin imzasıyla verilmesi şeklinde is
terdi. Bunu böyle mütalaa etmediğimiz için bir usul 
müzakeresi açıp, bu tarzda müzakereleri yürütmeyi ka
bul buyurduğunuz takdirde bu önerge istikametinde 
hareket edecektik; fakat görüyorum ki, genel tema
yül, bu teklifin İçtüzük değişikliği yapan Komisyon 
tarafından ele alınarak o Komisyonca neticelendirilip 
Genel Kurulumuza getirilmesi istenmektedir. Sayın Öz
türk önergesinin mutlaka oya sunulmasında ısrar edi
yorsa, bir önergedir, üzerinde de usul müzakeresi ya
pılmıştır, önergeyi oya sunarım. Israr etmiyorlarsa, 
Başkanlık Divanı bu konuyu İçtüzük çalışması ya
pan Komisyona gönderecektir. 

Sayın öztürk; önergenizin oylanmasında ısrar edi
yor musunuz?... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; benim 
söyleyeceklerimin büyük bir kısmını zatıâliniz söyle
miş oldunuz. Bendeniz Genel Kurula izah edeme
dim, bir İçtüzük değişikliği değildir, bir uygulama
dır, içtüzük değişikliğiyle ilgisi yoktur. 78 inci mad
de hükmü açıktır. Binaenaleyh, oylanmasını talep edi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylanmasında ısrar ediyorsunuz. 
ORHAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; bunu 

nasıl oya koyacaksınız merak ediyorum efendim?.. 

BAŞKAN — Efendim, bir usul müzakeresi yap
tık; Önergeyi kabul veya ret şeklindedir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 
usul hakkında müsaade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bütün 

arkadaşlarımızın henüz acemilik devrelerine rastlayan 
bir dönemde bütçe görüşmesi yaptık. Bütçe görüşme
sinde bizlere dağıtılan çalışmalarla ilgili programın 
baş tarafında bu husus yazılıydı ve maalesef arkadaş
larımız iradelerine göre hareket edemediler burada 24 
saat evvel önerge vermedikleri için. Bir gece saat 23.00 
sularında Sayın Islimyeli'nin Başkanlığındaki bir top
lantıda fazla mesai konusunda verdiğim önergenin gö
rüşüleceği maddeye gelindi ve benim önergem kabul 
edilmedi, işleme konmadı. Önergem işleme konmadığı 
için bu yüzden (Yoksa, 10 imza bulabilirdim) 3,5 mil
yar liralık fazla mesai ücreti Bütçeye girdi. 

Bu bir İçtüzük meselesidir ve değişikliktir. Baş
kanlık bunu daha önce incelemiş olsaydı önergeyi iş
leme koymazdı. Şu anda bir hata yapılmıştır. Bu İç
tüzük değişikliğidir ve o zaman da biz bunu bilmi-
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yorduk, hiçbir arkadaşımız da bunu bilmiyordu ve 
böyle bir işlem oldu. Verilen yüzlerce önerge 24 saat 
önce verilmediği için işleme konmadı. Her üyenin her 
an, anında, hatta bütün arkadaşları beklemek suretiy
le önerge verme hakkı vardır, gerekirse müşterekende 
bu önergeler yazılabilir. 

Arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. 

Sayın Kantarcıoğlu konuşmalarında; «Şimdi bir ha
ta yapılmıştır» dediler. Ortada verilmiş bir karar yok, 
yapılan bü* hata yok. Bir arkadaşımız bir önerge ver
miş, o önerge üzerinde görüşme yapılmış. Arkadaşımız 
«Oylayın» diyorlar. Arkadaşımızın bu isteğini yerine 
getireceğim, şüphesiz karar sizlerin. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir soru sormak istiyorlarmış Sayın 
Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim. 
Zatıâliniz de buyurdunuz ki, «Bu İçtüzükte mev

cut olan bir hükmün uygulanmasını Sayın öztürk is
tiyorlar.» 

BAŞKAN — Evet. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Okudunuz za
tıâliniz. 

BAŞKAN — Evet. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Peki, niçin o 

uygulanmaktan vazgeçildi de bugünkü duruma geldi?.. 
Genel Kurulun bu hususta bir kararı mı varki?... Ya
ni, dün ben Sayın Islimyeli'ye bunu söylemiştim. De
dim ki, «Müzakereler çok uzadı. İki lehte, iki aleyhte 
iken belki 10 arkadaşımız konuştu üzerinde. İçtüzüğü
müzün 78 inci maddesi şu istikamettedir.» Kendileri 
«İçtüzük müzakeresi olarak ele alalım» dediler ve 
böyle kapandı konu. 

Şimdi soruyorum ben : 
Ben rastlamadım ve Genel Kurulun zannediyo

rum en fazla takip eden üyelerinden birisiyim; ama at
lamış olabilirim. Acaba, İçtüzüğün bu uygulamasını 
değiştiren bir karar mı aldık ki, tekrar bunun aleyhine 
bir başka karar alıyoruz?.. Yani, şunu söylemek isti
yorum : Riyasetin bugüne kadarki uygulaması İçtüzü
ğe aykırı oluyor. Bu İçtüzüğe aykırı uygulamayı bir 
kararla mı yaptık efendim?.... Ben bunu bilmiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Kırcalı, Riyasetin bugüne ka
dar yaptığı uygulama Tüzük dışı değil, hatalı değil. 

Tüzüğün bu maddesini bir daha okuyorum. Demin 
de arz ettiğim gibi, önerge üzerinde bir üye de konu
şabilir, pekçok üye de konuşabilir, bir üye konuşur 
diğer üyeler konuşmayabilir, şeklinde tefsir edilebilir. 
Bir açıklık yoktur. O itibarla, bir açıklık getirelim. Bu
güne kadar yapılan görüşmelerde çok önergeler üze
rinde çok görüşüldüğü ve çok zaman kaybedildiği 
için, bu maksatla bu önergeyi vermiş bulunuyorlar. 

Konu aydınlandı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz usul hakkında mı?.. 
AZMİ ERYILMAZ — Bir sual tevcih edeceğim. 

BAŞKAN — Soru soracaksınız. Buyurun efendim. 

AZMİ ERYILMAZ — Elimde 1961 Anayasasının 
64 üncü maddesi var. Bu, Yetki Kanunuyla ilgilidir. 
«Yetki Kanunu gündemde iken, öncelik ve ivedilikle 
karar alınmaksızın görüşülür» der. Bu temin edildi 
mi acaba?... Bugün Yetki Kanunu var. Yetki Kanu
nundan önce bir saat geçiyor, bir saattir Yetki Ka
nuna sıra gelmemiş durumda. Yani, Yetki Kanunu 
gündemde iken bu şekilde Başkanlığın bir saat müza
kere açması yerinde midir, değil midir?... öyle tah
min ediyorum ki, bu önerge verilmeden önce zatıâliniz 
hazırlanmışsınız. 61 inci maddeyi okudunuz, başka 
maddeleri okudunuz. Demek ki, bir paralellik var. 
Hazırlıksız bu şekilde bir konuşma mümkün değil; 
ama Yetki Kanununun da gündemde olduğunu bile
rek bu şekilde Yetki Kanunuyla gündemde bir paralel
lik kurabildiniz mi?... Ben bunu sormak istedim. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, hiçbir hazırlık yok. 
Usulle ilgili olduğu için öne aldık. Başka bir üye ge
ne usul hakkında... Bakın size de usul hakkında söz 
istediniz diye söz verdim. 

Bu itibarla, görüşmekte olduğumuz kanunlardan, 
kanunların görüşülmesi sırasında hangi üye usul hak
kında söz isterse biz usul hakkında söz veriyoruz. 

Bu itibarla, değerli üyelerden rica edeyim, Sayın 
Güray sizden de rica edeyim; konuyu neticeye bağla
yalım ve... 

S. FERİDUN GÜRAY — Oylanmasını talep edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim?... 
S. FERİDUN GÜRAY — Oya konulup konul-

mamasının oylanmasını talep ediyorum, zaman kay
bının önlenmesi bakımından. 
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BAŞKAN — Evet. 
Sayın öztürk, rica ediyorum, oylanması konu

sundaki önergenizi geri alın. Rica ediyorum. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Hay hay. Sayın Başkanım, 

bu ricanızı emir telakki ediyor, önergemi geri alıyo
rum. 

1. — Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmedi ile İlgili 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (11152) (S. Sayısı: 114) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve 

Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Ka
nunu Tasarısının tümü üzerinde görüşülüyordu. 9 sa
yın üye görüşmüştür. Söz alan diğer üyelere söz alış 
sıralarına göre söz veriyorum. 

Hükümet?... Yerini almıştır. 
Komisyondan yerini almasını rica ediyorum. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım; 
Söz alanları okur musunuz?.. 

BAŞKAN — Okuyacağım. Hay hay. 
Sayın Akif Erginay, Sayın Zekâi Bayer, Sayın Be-

şir Hamitoğulları, Sayın Mehmet Hazer, Sayın Evliya 
Parlak, Sayın Turgut Yeğenağa, Sayın Sırrı Kırcalı, 
Sayın Fuat Azgur, Sayın İbrahim Göktepe, Sayın Meh
met Pamak, Sayın Asım İğneciler, Sayın Şerafettin 
Yarkın, Sayın Nuri özgöker söz alan sayın üyelerdir. 

Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Müsamahanıza güvenerek bir tarihi olayı önce 
burada açıklamak istiyorum. 
, Sene 1875. İngiltere Avam Kamarasında zama

nın Başbakanı Disrael ve Muhalefet Lideri Glads-
tone. Gladstone, Liberal Parti Başkanı ve politika
sını yürütmek için de bir mücadele halinde iktidar 
partisiyle karşı karşıya oturuyorlar. O kadar hiddet
leniyor ki, ellini, yumruğunu yere vurduğu gibi, ma
samın üzerindeki bütün dosyaları dağıtıyor; fakat 
75 yaşındaki Başbakan yavaş yavaş yere eğiliyor, 
bütün kâğıtları, dosyaları topluyor, masanın üstüne 
koyuyer ve şunu diyor: «Önce her şeyi yerli yerine 

(1) 114 S. Sayılı Basmayazı 13 Mayıs 1982 tarih 
ve 94 üncü Birleşim Tutanağı sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Sayın öztürk'e teşekkür ediyorum. Oylanması ko

nusundaki ısrarlarını geri almışlardır. Bu itibarla ko
nuyu İçtüzük Komisyonuna götürüyoruz ve Günde
mimize devam ediyoruz. (Alkışlar) 

koyalım». Bütün Avam Kamarası, muhalefeti mu
vafakati dehşetli bir alkışla bu sözleri karşılıyor. 

Bu hatırayı söylemekten maksadım: Şimdi, esas 
bakımından meclislerdeki müzakerelerin evvela her 
şeyin yerli yerine konması bakımından gerekliliğini 
anlatmak istiyorum. 

Konumuz, Yetki Kanunu meselesi. Binaenaleyh, 
orada da her şeyi yerli yerine koymak gerekiyor, di
yorum. Gerçekten 27.2.1982 tarihli Resmî Gazetede 
çıkarılan bir kararname ile bakanlıklarda büyük deği-
şliklliıkler yapılmış olarak görülüyor. Binaenaleyh, bir
çok daireler, birçok bakanlıkların içindeki teşkilat 
bir hayli değiştirilmiş bulunuyor. Bu itibarla, bir ço
cuk dünyaya gelmiş oluyor. Şimdi bizden bu çocu
ğun tanınması isteniyor. Zannediyorum, mesele bun
dan ibaret; çünkü Kanunun yürürlük tarihi 27'den 
başlatılmak isteniyor. Binaenaleyh, o zaman meydana 
gelmiş, yapılmış olan bu işleıli biz şimdi bir oldu bitti 
ile kabul edeceğiz ve bundan sonra da kendilerine 
bu anlamda yetkiler tanıyacağız. 

Sayın üyeler; \ 
Zaman zaman, böyle eskiye şamil hükümlerin 

buradan geçmediğimi söyleyemeyiz. Yaptık ve şüp
hesiz Meclisimizin görevi, memleketin içinde bulun
duğu bugünkü şartlar bakımından gerek Hükümetle 
yürütme organına, gerekse diğer kanadımız Konsey
le birtakım olaylar çıkarmak değildir; çünkü bu 3 or
gan bu memleketin kaderime sahip. Onu salimen de
mokrasiye ulaştırmak vazifesindedir. 

Bu a€barla, benim kanaatim, «Niye yaptınız bu
nu?.. Bir daha yapmayın. Aksi takdirde şunu veya 
bunu Meclis olarak size empoze edeniz» anlamında 
değil. Yalnız böyle şeylerin tekerrür etmemesi gerek
tiğini hatırlatmak için söylüyorum; çünkü Sayın Özaıl, 
bu değişikliğin başmimarı, Sayın Bakan, «Bize itimat 
edün» dediler. Ben de buna karşılık kendisine, Hükü
metin de ve bilhassa içindeki bazı üyelerin de bize 
itibar etmesini dileyeceğim. Çünkü, itimat itibara 
bağlıdır, karşılıklı olmak gerekir ve işaret ettiğim 
gibi, bu dava memleket davasıdır. Her işde olduğu 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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gibi bu işde de Meclisimizin kemdi kanunu içerisin- • 
de yardımcı olacağından şüphe edilmesin; fakat kar
şılıklı anlayış, sevgi ve saygı kuralları içinde bunu 
yapmak gerekir. 

Sayın üyeler; 
Ştimdi Kanunun muhalefet şerhi verdiğim husu

sunu açıklamak istiyorum ve genellikle böylece ye
tineceğim. 

Bütçe Komisyonunda tasarı görüşülürken, meslekî 
kuruluşların bu Kanun kapsamına alınması hükmü 
yoktu; fakat tasarı görüşülürken, Sayın Öztrak'ın da 
huzuruyla yapılan bu tartışmalarda, bu görüşmeler
de bazı arkadaşlar, yetkinin kanunla kurulmuş olan 
meslekî kuruluşlara da teşmilini istediler. Sayın Öz-
trak bugünkü Anayasamızın 122 nci maddesini oku- I 
du. Müsaade ederseniz ben de okuyorum : 

«Madde 122. — Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, kanunla meydana getirilir ve or
ganları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasın 
dan seçilir. 

idare, seçilmiş organları, bir yargı merciî kararına 
dayanmaksızın, geçici veya sürekli olarak görevin- I 
den uzaklaştıramaz.» 

Şimdi, görüyorsunuz ki, Anayasamız bu anlamda 
meslekî kuruluşların işine karışmak istemiyor, daha 
doğrusu Yürütme Organını hiçbir şeklide buraya mü
dahaleden men ediyor. Neden?.. Çünkü demokrasinin 
hücreleridir bunlar. Fert ve topluluklar, özellikle 
meslekî topluluklar bir anlamda demokrasinin üze
rine dayandığı esaslardır. Bugün meslekî kuruluş
lardan odalar; Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Bor
saları, baroları ve buna mümasil diğer Mimar Odaları 
vesaireyi; Hükümet demek ki, isterse içindeki bazı 
hususlar hakkında değişiklik yapabilecek. Nasıl olur, 
böyle bir yetki verdiğiniz takdirde bunlar hangi hu
zurla çalışabilir?.. O halde böyle bir yetkinin veril
memesi gerekirdi, bunu Bütçe Komisyonunda söy
ledik ve Sayın Öztrak Anayasanın bu hükmüne rağ
men, «Evet, böyledir. Biz onun içün bunu koyma
dık Tasarıya.» dedi, arkasından da «Takdir Yük
sek Komlisyonunuzundur.» diye ilave etti. Hangi tak
dir?.. Anayasaya aykırı bir hususta takdir olur muy
du?.. Ama bizim bir kısım arkadaşlar buna uydular 
ve takdirlerini o şekilde kullandılar. 

Şimdli, bu anlamda bu kararın; yani metnin bu 
şekilde düzenlenmesi demek ki Anayasaya aykırı. Be
nim kanaatime göre üstelik demokratik usullere de 
aykırı. Biz bu memlekette demokrasiyi getirmek için 
çağrılmışız, ileriye gitmek isterken şimdi görülüyor j 
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ki, geriye gitmek temayülündeyıiz. Komisyonun ka
rarına gayet tabiî hürmet ederim; fakat tenkit et
mek de bizim hakkımız ve bu anlamda da bize hür
met edilmek gerekir, şahsen. 

Şimdi, çıkan Kararnamenin içine de bakarsanız 
bir hayli ters düşen; yani pek makul veya rasyonel 
gözükmeyen hususlara da yer verilmiş. Devlet Plan
lama Teşkilatında 91 sayılı Kanun (ki, bendeniz o 
Kanunun hazırlanmasında vardım) gereği bir müste
şar üç daire başkanı varken, şimdi dört müsteşar yar
dımcılığı ve 24 daire başkanlığı giriyor buraya. Tabiî 
gelişti denilecek; ama re'sen yapılıyor bu iş, Yürütme 
Organınca yapılıyor bu iş; kanunla değil. 

Gene DPT'de Yabancı Sermaye Dairesi Başkan
lığına ek göstergede 500 varken, bir bakanlığın si
nema dairesi başkanlığına 400 ek gösterge veriliyor. 
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığında, Sanayi Dairesi Baş
kanının da ek göstergesi bu kez 300. Bir sinema 
dairesi başkanı 400, Sanayi Dairesi Başkanı 300.... 
Buna mümasil anormal diyebileceğimiz bazı sakat
lıklar da ortaya çıkıyor. Demek ki, hazırlanan bu 
gibi kararnamelerde büyük hatalara düşülebiliyor. 

4951 sayılı Kanun çerçevesinde bakanlıklar kuru
labilir, kaldırılabilir, değiştirilebilir ve bu Kanun 
hâlâ yürürlükte bulunmaktadır. «Bunun çerçevesinde 
mi yaptınız bunu?» diye sordum; «Evet» dediler. 
Yetkiniz var mıydı?ı. Tamamiyle yetkimiz içinde» 
demişti Sayın Öztrak. «E, madem ki yetkiniz için
deydi, yaptınız, bir daha bizden niye yetki istiyor
sunuz?» dedim; «Efendim, personelin belki bazı hak
kı mükteseplerini ihlal ederiz, ondan çekindik, kork
tuk, onun için Kanunu 28 Şubat'a irca edelim de
dik, onun için sizden yetki istiyoruz.» dediler. Aslın
da, zannediyorum ki, bu yetki kendilerinin arzusu 
çerçevesinde pekâlâ bugün de uygulanabilir. Bize de 
hiç gelmesine gerek yoktur. Bu soruyu Sayın Özal'a 
tevcih ettim, alınan cevap; «Efendim, bir çokları 
kendi yetkimiz dahilinde doğrudur, yalnız kanunla 
kurulmuş bazı genel müdürlükleri değiştiremedik, 
onları da değiştirmek istiyoruz. Onun için yetki isti
yoruz.» dediler. Pek acele değil idiyse yalnız onlar 
için bizden yetki istenirdi, yahutta kanun tasarısı 
gelirdi. 

Bu litibarla, bir tutarlılık da gözükmüyor. Yapıl
mış olan bir iş var, bitirilmiş olan bir iş var ve ken
dilerinin yetkisi dahilinde olduğu söylenen bir iş var; 
fakat şimdi bizden bunu tekrar temhir ve tescil etmek 
isteniyor. Bence yetkisi içerisinde idiyse devam bu-
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vursunlar, bizden hiç yetki istemesinler. Değil idiyse 
niçin daha önce kanun tasarısı ile gelmediler?.. 

Nitekim bakınız Kararnamenin 1 inci maddesi
ne; «Bakanlıklar, Bakanilıkların Kuruluş Esasları 
Hakkındaki Kanun çıkarılıncaya kadar süratli, verim
li ve düzenli çalışmaları için müteakip maddelere 
göre yeniden düzenlenirler.» 

Gelecek olan bir Tasarı varmış esasında, Karar
name bunu emrediyor; fakat o bize gelmedi, gel
miyor, Yetki Kanunu geliyor. Binaenaleyh, bize Ba
kanlıkların Kuruluş Esasları Hakkındaki Kamun Tasa
rısı gelecek ki, biz ondan sonra da âlimizden geldiği 
kadar tabiî inceleyeceğiz ve bu Kanunu çıkaracağız. 
Dolayısıyla da bu hükümler yerini bulmuş olacak; 
fakat, böyle bir kanunda getirilmeden yetkiyi ve
rin.... E, yetkiyi verdikten sonra zaten böyle bir ka
nuna da lüzum kalmaz, yetki dahilinde her şeyi 
zaten yapmak imkânı doğar* 

Değerli arkadaşlarım; 
Şüphesiz idare kolay bir İş değildir ve sayın 

idaremizin içinde bulunduğu sorunlar, koşullar haki
katen bazı anlarda bu kanunî yoların aşılması yahut 
aksatılması sonuçlarını doğurablir. Heyetler; görüldü 
burada, iki maddelik bir kanun için iki hafta uğraş
tık, birisi bir şey söylerken, ötekinin aklına başka 
bir şey geliyor; çünkü bu Heyet (Bunun gibi heyet
ler) geniiş kapsamlıdır, fikirleri binbir sahada oluşmuş 
insanlardır. Onların ayrı ayrı fikirleri tam neticeyi 
alabilecek mahiyettedir; ama tek bir organın, tek bir 
kişinin yapacağı iş de böyle sakat olur. 

Bize gelseydi metin belki bu sakatlıklar daha ön
ceden önlenmiş olurdu ve bugün ayyuka çıkan (Per
sonel arasındaki) sesleri de duymazdık. Bir mektup 
geldi bana, idarî şeflik yapıyor; bir de teknik şef 
var. Diyor ki, «En son değişiklikle ben 23 bin lira 
alıyorum, aynı vasıftayız, o zat 43 bin lira alıyor.» 
20 bin dura fark var ayklıkta. Çünkü, ek göstergesi 
teknik sahada belki var; fakat bu kadar da fark olur 
mu yani?.. «Efendim tekniği biz kurtaracağız. On
lar gidiyor, ötekiler gidemiyor.» Gidemeyenin vur 
başına otursun, çalışsın, gidebilecek olana, «Aman 
sana ben 3 - 5 bin, 10 bin daha fazla vereceğim, git
me» diyeceğiz, onu bırakacağız. 

Eğer imkânlarımız mahdut idiyse bunları düşün
mek gerekirdi. Sayın Özal'ın bir sözü var, «1 mil
yon 300 bin personeli 400 bin kişi ile idare ede
rim....» E, bugün zannediyorum ki, yalnız 600-700 
bin öğretmen var, demek ki, birçok okullar kapa
tılacak, o zaman da personel azaltılmış olacak. Ya-
hutta aynı personel birkaç defa ders verecek. 

Bu itibarla sözler gayet tabiî muhteremdir; ama 
idarenin zorluğu karşısında çok daha derin düşünceli, 
olgun ve yerinde hareket etmek gerekir. 

Bendeniz, bu sözlerimin sonunda, bu Kanun Tasa
rısını reddedelim diye bir düşüncede değilim; daha 
başında söyledim. Bugün için içinde bulunduğumuz 
şartlar bakımından Hükümeti desteklemeliyiz. Daha, 
Komisyonumuz kurulduğu zaman Sayın Başbakanı zi
yaret ettiğimizde, nezaket ziyaretinde, «Bize yardım 
edin.» dediler. Hay hay, bu yardım vazifemizdir, gö
revimizdir; bu yardım, sevgimiz içindedir; fakat yar
dım ancak işbirliği ile olur, ahenkle olur. Özür di
leyerek söyleyeceğim ki, az çok, bugün Yürütme Or
ganı ile şu kanat arasında kopukluk vardır. Biz ister
dik ki ve ben buraya seçildiğim zaman şahsen düşü
nüyordum ki; vicdanen, içimden, gönülden düşünü
yordum ki biz yardımcı olacağız; ama nasıl yardım
cı olacağız?.. Ahenk içinde, beraber çalışmak sure
tiyle elimizden geleni yaparak. Hayır, birçok kanun
lar haberimiz olmadan çıkıyor, bir. 

Buradan çıkan kanunlar yukarıda bambaşka şe
kil alıyor, iki. 

Buradan çıkan bir kanun tasarısı, arada başka bir 
müşavirler heyetinde niçin görüştürülüyor, ona da 
aklım ermiyor, üç. Yani, buradan daha mı yüksek 
orası?.. (Alkışlar) 

Binaenaleyh, Yüksek Konseyin, herhalde bu ara 
müşavirlerini tasfiye etmesi gerekir, buraya itimat edi
yorlarsa, ki, biz kendilerini çok seviyoruz, minnetta
rız, şükran borcumuz var. Bu şükran borcumuzla 
ahenkli çalışmamız herhalde yerinde olur ve ben yi
ne gönülden isterim ki, bu Yüksek Heyetimiz, bağ
rımıza bastığımız bu Konsey, zaman zaman, buraya 
gelip, bize teşvikkâr sözler söylesinler yahut da hu-
zurlarıyla bize şeref versinler. 

Demek ki, bu anlamda Tasarımızın reddi diye bir 
şeyi düşünmüyorum; fakat böyle bir şeyin tekrar 
edilmemesi gerekir ve üstelik de bu kabul edilse da
hi, yeni tatbikatta çok daha dikkatli olunması gerek
liliğine inanıyorum. 

Bu inanç içinde hepinizi saygı ile selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan, izin verirseniz 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zannediyorum, Sayın 
Erginay'a cevap vereceksiniz; buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan; 

Bir yanlış anlamaya daha başlangıçta mani olmak 
için söz aldım. 

Sayın Erginay, sözlerinin başında, 28 Şubatta or
taya konulan Kararnamenin, bir nevi, «Çocuk dünya
ya geldi, şimdi bir oldu bittiye bağlandı. Bu Kanun 
da bunun için getiriliyor.» dediler. Hayır, değil. 

Ben, muhtelif vesilelerle gerek Komisyonda, ge
rekse Yüksek Meclisinizde şu noktayı açıklamak is
tedim : Bizim, 28 Şubatta bakanlıkların düzenlen
mesiyle ilgili Kararnamemizin anasebebi, anahedefi, 
halihazırda birçok bakanlıkların, hiçbir yetkiye da
yanmadan, hiçbir esasa dayanmadan, geçtiğimiz yıl
lar içerisinde, genel müdürlükler kurması, daireler 
kurması ve bunun sonucunda da Devletin anormal 
büyümesi idi. Bu anormal büyümeye mani olmak 
üzere bir çerçeve kararname çıkardık. Eğer bakanlık
lar, genel müdürlükler ihdas edebiliyorlar ise, (Sayın 
Erginay gayet iyi bilirler) Bakanlar Kurulu bu genel 
müdürlükleri kaldırabilir. Bunun, o manada bir ka
nunla alakası yoktur. 

Yalnız, gene açıkça ifade ettim; bazı genel mü
dürlükler vardır; kanunla kurulmuştur, bugün fonk
siyonlarını yitirmişlerdir. Ekonomik fonksiyonlar, sos
yal fonksiyonlar zamanla değişebilir. Bunların da kal
dırılması icabediyordu veya düzenlenmesi icabediyor-
du. Bunları gereği gibi yapamadık. 

İkinci bir gerekçe daha var; bu yaptığımız işi bir 
kanuna bağlayıp, bundan sonra geleceklerin de ka
rarnamelerle düzeltilmesini istemedik. Onun için bu 
Yetki Tasarısını (Adını, «Yetki Tasarı» olarak kısaca 
konuşuyoruz) getirmemizin anasebebi budur. Yoksa, 
yapılmış bir işi sonradan kılıfına uydurmak veya «İs 
lim sonradan gelsin» şeklinde bir düşünce katiyen biz
de olmamıştır. 

Kabul etmek lazım ki, Devletimizde maalesef geç
tiğimiz yıllarda müsteşarlıklar, umum müdürlükler, 
taşra teşkilatları hiçbir yetkiye dayanmadan, bakanlık 
onayı ile kurulmuştur. Devletin aşırı büyümesinin 
anasebeplerinden biri budur. 

Biz bunu, bu çıkan Kararname ile bir düzene al
mak istedik. Nereyi düzene almak istedik?.. Merkez 
teşkilatını düzene almak istedik. Daha taşra teşkilatı
na el atmış da değiliz ve istiyoruz ki, düzenlediğimiz 
şekil, ileride kolay değiştirilmesin, tekrar bakan ona
yı ile yeni umum müdürlükler kurulmasın. Onun için 
de, dikkat ederseniz, Kararnamede dahi şu hüküm ge
tirilmiştir : «Bakanlıklara bağlı umum müdürlükler 
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ancak kanunla kurulur. Bakanlıklara bağlı müstakil 
daireler, ancak müşterek kararname ile kurulur» hük
mü getirilmiştir. 

Tabiî, bu bir kararname olduğu için, yarın ge
lecek hükümetler bu kararnameyi de değiştirebilir
ler; ama kanun gücünde bir karraname veyahut da 
kanun olduğu zaman, onun değiştirilmesi için ancak 
Meclislere gelme mecburiyetinde olacaklardır. 

Tabiatıyla Yetki Kanununun başka tarafları da 
var. Onu da yeri gelince anlatacağım. 

Yalnız, bir noktaya daha işaret edeyim : Tarihten 
bahsettiler, «28 Şubat tarihi; kanunda geri gitmenin 
sebebi odur.» dedi Sayın Erginay. Aslında sebep ga
yet basit; biz bir değişiklik yaparken, 28 Şubattan son
ra Personel Kanunu değiştiği için, personelin özlük 
hakkına herhangi bir şey gelmemesi için kanun gü
cündeki yetki kararını da aynı şekilde almak istedik. 
Aksi takdirde, mevcut personel düzeni, 1 Marttan 
itibaren tamamıyla yeni bir düzene girmiştir. Onun 
için bir evvelki devreye almak istedik ki, eğer bir de
ğişiklik yapılırsa, mevcut personel bundan mutazarrır 
olmasın diye. Yani, mevcut personelin hakkını ko
rumak üzere yapılmıştır. 

İkinci konu : Kanunda, bizim teklifimizde, Sayın 
Erginay'ın dediği gibi, meslekî kuruluşlar yoktur. 
Ben, Komisyondaki müzakerelerde de bulunmadım bu 
konu görüşülürken. Yalnız, konuşmalarım arasında, 
zannediyorum ilk konuşmamda, «Eğer Sayın Komis
yonunuz bu konuda ilave şeyler yapar ise biz bunu 
normal karşılarız.» dedim, bunu açıkça söyledim. Ni
tekim, Komisyon tarafından ilave edilen kısım aynen 
şöyle, ilkeler bakımından; «Kamu kurumu niteliğinde
ki meslekî kuruluşların, kuruluş kanunları, organları
nın teşkili, görev ve yetkileri yeniden düzenlenirken, 
bu kuruluşların, her türlü zararlı akımların dışında 
tutulması ve siyasî etkenden arındırılması esası göz-
önünde tutulur.» Bize eğer bu yetki verilir ise tabia
tıyla Yüksek Heyetiniz tarafından, şuna emin olunuz; 
Sayın Erginay'ın dediği gibi, biz Yüksek Heyetinize 
itibar ediyoruz, bunu bir emir telakki ederiz. Bu 
prensipler dahilinde gerekli düzenlemeyi yaparız. 

Ben hukukçu değilim. Yalnız, Anayasada bunun
la ilgili hükmün, eğer bu kanun kuvvetindeki yetki 
meselesi buradan geçtikten sonra Konseyden geçerse, 
zannediyorum, yine Konseyin verdiği bir kanuna gö
re; «Anayasa değiştirilmiş addolunur, kanun esas alı
nır» der. Bu bakımdan da Sayın Erginay'ın söylediği 
mahzurun olmaması icabeder. 

Üçüncü önemli nokta : Devlet Planlama Teşki
latında dört tane müsteşarlık ve başkanlık vardır. 
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Aslında Devlet Planlama Teşkilatında kanunla ku
rulmuş üç tane daire başkanlığı vardır, kanunî hüvi
yetli; İktisadî Planlama Dairesi, Sosyal Planlama Dai
resi ve Koordinasyon Dairesi başkanlıkları. 

Biz, geçtiğimiz 28 Şubatta ortaya konulmuş Ka
rarname ile Devlette bir hiyerarşik düzeni de ortaya 
koyduk; yani Hükümette bağlı kuruluşlarda hiyerar
şik düzeni koyduk ortaya. Eskiden daire başkanlık-" 
lan, bir zamanlar bu Devlette genel müdürlüklerden 
yüksek sayılmış; devirler gelmiş daire başkanlıkları 
yüksek sayılmış. Misal vereyim : Kanunlar, Karar
lar Tetkik Dairesi var Başbakanlıkta. Bu teşkilat ilk 
kurulduğu yıllarda, zannediyorum 1950'lerden evvel, 
«Kanunlar, Kararlar Tetkik Genel Müdürlüğü» şek-
lindeymiş. Sonradan, bir ara «Daire» modası; yani 
«Daire» demek daha yüksek seviye gösterdiği için, 
bu dairenin de ismi «Kanunlar, Kararlar Tetkik Dai
resi» haline getirilmiş, işte son değişiklikte biz genel 
müdürlükleri dairelerin üzerine çıkardık; yani genel 
müdürlükler daha yukarıdadır, onlara bağlı daireler 
vardır. Sistem; müsteşarlık, müsteşar yardımcılıkları, 
genel müdürlükler, genel müdürlüklerin altında dai
reler ve bir de ayrıca genel müdürlüklerin biraz al
tında olan müstakil daireler vardır, müstakil daire 
başkanlıkları vardır. 

Sistem bu şekilde kurulduğu için Planlama Teşki
latının hüviyeti de buna göre ayarlanmak mecburi
yetinde kalındı. Çünkü Planlama Teşkilatının üç ta
ne dairesi; İktisadî Planlama, Sosyal Planlama, Koor
dinasyon Dairesi başkanlıkları aynı zamanda Yüksek 
Planlama Kurulu azasıdır. Yüksek Planlama Kurulu 
ise, Sayın Başbakanın başkanlığında üç bakan ve dört 
tane de Planlama müsteşarı ve demin isimlerinden 
bahsettiğim üç daire başkanından meydana gelir ve 
statüleri itibariyle de devletteki aşağı yukarı genel 
müdürlüklerin üzerinde olması gereken kuruluşlardır. 
Aksi takdirde plan fonksiyonlarını, kendilerine veri
len fonksiyonları götüremezler. 

Bu bakımdan, yeni düzenlemede Devlet Planlama 
Teşkilatında bunlar müsteşar yardımcısı ve başkanlık 
şekline getirilmiştir. Altındaki şube müdürlükleri var
dır, şube müdürlükleri de daire başkanlığı hüviyetine 
getirilmiştir. Nitekim hüviyetleri de doğrudur. Çünkü 
bir Sektörler Şubesi Müdürlüğünde zannediyorum as
garî 40 - 50 tane, belki de daha fazla uzman çalış
maktadır. Yani bir çok dairelerdeki şube müdürlük
leriyle kabili kıyas değildir. 

Sanayi Dairesi Reisliğine gelince : Sayın Akif Er-
ginay, herhalde dikkat etmedi; Sanayi Dairesi Reis-

i ligi eskiden gene reislikti. Sonradan, Sanayi Dairesi 
değil, Sanayi Genel Müdürlüğü oldu efendim. Sanayi 
Genel Müdürlüğüne bağlı birtakım daireler var. Si
zin bahsettiğiniz (+ 200) kadro onlardan bir tanesi 
olması lazım. Yoksa bugün Sanayi Genel Müdürlü
ğü şeklindedir ve ilave ek göstergesi de (+ 500) ol
ması lazım. 

Tabiatıyla Hükümet olarak bizim, Konseyin ne 
müdafaasını yapmamız, ne de herhangi bir şey söy
lememiz mümkün değil. Yalnız bildiğim kadarıyla 
Millî Güvenlik Konseyi birtakım kanun tasarılarını, 
Sayın 'Meclisimiz kurulmadan evvel kendi bünyesinde 
inceleme safhasıridaydı. Gene bildiğim kadarıyla bir
çok kanun tasarısı orada incelenip son safhaya geti
rildiği halde, gene Sayın Meclisimize gönderilmiştir. 
Bunlardan iki tane önemlisini ben gayet iyi biliyo
rum, benim kendi mevzuumla da ilgilidir : Bir tane
si Türkiye Elektrik Kurumu Kanun Tasarısıdır, ga
yet önemli bir Kanun Tasarısıdır. Bir tanesi, Güm
rüklerle ilgili çok önemli bir kanun tasarısıdır. Bu
nun gibi, Konsey gündemindeyken tekrar buraya 
gönderilen ve buradan tekrar Konseye gidecek ka
nunlar olduğunu ve bunların da sayısının bir hayli ol
duğunu biliyorum. 

Sözlerimin sonunda ben de Sayın Hocamıza, Dis-
raeli'nin /bir sözünü nakledeceğim. İngiliz başbakan
larından Disraeli'nin toir sözü var; «Türkiye istikba
lin ülkesidir» der «Ama her zaman öyle kalacaktır.» 
diye de ilave eder. Şimdi biz, elimizden geldiği ka
dar onun bu sözünü yalan çıkarmaya, yanlış çıkar
maya çalışıyoruz; elbirliğiyle 'gayret edersek o sözü 
de yalan çıkarırız. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN 2EKAİ BAYER — Sayın Başkan, sa
yın üyeler, değerli Bakanlar; 

Kamu Kurum ve 'Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yet
ki Kanunu konusunda söz almamın sebebi, sözümün 
saklı olarak zabıta geçmesi dolayısıyla idi. 

Prensip itibariyle Kanun Tasarısının amacının 
lehindeyim. Kamu idaresi için bu bir ihtiyaçtır. Ka
nunun yapılması konusurida ve Kanunun uygulan
ması konusunda eldeki Tasarıda gerekli açıklık bu
lunmamaktadır. Kanun gerekçesinde belirtildiği üze
re, Bakanlıkların Ib'ir kısmı özel kanunla, bir kısmı 
4951 sayılı Kanun hükümlerine göre Başbakanın öne
risi, Devlet Başkanının onayı ile düzenlenmesi ko-
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nusu, Rahmetli Barbakan Dr. Refik Saydam'dan gü- I 
nümüze kadar, kamu yönetiminin düzenlenmesi için 
ele alınan, muvaffak olmayan bir olgudur. 

Kamu yönetiminin reorganizasyonu konusu, bi
lindiği üzere, ciddi alarak 1960 yılından itibaren tüm 
hükümet programlarında ve beş yıllık kalkınma plan
larında yer almıştır. Ancak, çeşitli siyasal nedenler 
dolayısıyla bu 'konuda hiçbir köklü değişiklik yapıl
madığı gibi, konu ile ilgili hiçbir girişimde de bulu
nulmamıştır. Gerçekte kamu yönetiminde çalışanların 
sayısı, 1'970'li yıllardan sonra dikkati çeken bir ar
tış göstermiştir. Bu ise kamu idarelerine siyasal çe
kişmelerin ve güç gösterilerinin girmesiyle başlamış
tır. İşte bu bakımdan kamu idaresinin yeniden dü
zenlenmesi konusundaki Hükümetin cesaretli adımı- I 
nı gönülden destekliyorum. Ancak, bu reorganizas
yonu kim yapacağı, sualinin a,çık ve seçik cevaibını 
Kanun Tasarısında bulamıyorum. 

28 ŞUbat 1982 Kararıyla ortaya çıkan bazı büyük 
hataların sebebi de buradadır. Yakından takip etti
ğim en az üç, dört bakanlıkta işler, cetvelleri tanzim 
ederlerken durdu. Herkes şema yapmakta, nereye ki
min oturacağı hakkında kapı kapı dolaşmaktaydı. 

Bilindiği üzere, özel ihtisas isteyen bakanlık ve 
genel müdürlükler olduğu gibi, genellikle büyük ağır
lığı idareci ve yönetici bulunan bakanlıklarda oldu- I 
ğu gibi yatırımcı bakanlıklar da bulunmaktadır, tyi 
işleyen bir kamu yönetimi, güçlü bir devlet olabil
mek için zorunlu bir ön koşuldur. Burada sayısal 
büyüklük yerine kaliteli ve yetkili memur esastır. 
Bu nedenle son yıllafda yapıldığı gibi, kamu idaresi 
ve KİT'lerin bir istihdam alanı olarak ele alınması 
da çok hatalıdır. Kadro Kanunu hazırlıkları yapılır
ken, kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzen
lenmesi için Hükümete yetki vermek artık kaçınıl
maz bir görevdir. 

Diğer önemli bir konu ise, ilgili Bakanın açıkla
dığı gibi, 28 Şubat Kararlarında, kanunla kurulmuş 
kamu kuruluşlarına dokunulmadığı belirtilmiştir. Bu
rada ise önemli husus, kanunla kurulmuş olan kamu I 
yönetimleri genellikle, eğer tarihî devirlere baktığı
mız zaman, 1937 - 1956 ve 1957 yıllarında çıkartılan 
görev kanunları ve bunların hemen arkasından çıkar
tılan kuruluş kanunlarıyla ortaya çıkmıştır. 

Bu bakımdan, hizmeti ortaya koyan kanunlarla 
kuruluş kanunları arasında bir ilişki kurulmadığını 
son uygulamada tespit etmiş bulunuyorum. 

Geçmiş devirlerde bir istek üzerine bir günde ba
kanlıklar kurulup kapatıldığı ve hatta kabinenin si- | 
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yasal görüşlerine göre nasıl kabinenin değiştirildiği 
hepimizce malumdur. Hatta bir bakanlığın veya ge
nel müdürlüğün kuruluş kanunu çıktıktan sonra, bir
kaç ay içinde ciddi hiçbir inceleme yapılmadan, ço
ğu kez yasalara uymayan yatay ve dikey kuruluş
lara gidildiği de hafızalarımızdan silinmeyen bir ger
çektir, 

İşte bu bakımlardan, şimdi görüştüğümüz Kanun 
Tasarısı bir ihtiyaçtan doğmaktadır. Çünkü, gerekli 
adım atılmıştır, bu adımı yeniden düzenleme konu
sunda Hükümete yetki verilmelidir. Ancak, nasıl 
yetki verilmelidir?.. 12 Eylülden sonra kurulan Hü
kümette yukarıdaki zihniyetin devam ettiğini bazı 
noktalarda göfdüğümü açıklamak zaruriyetindeyim. 

Kuruluşlar için acele kararlar verilmiştir. Bunlar
dan bir tanesi de, Orman Bakanlığının kapatılması 
konusudur. Ülkemiz yüzeyinin yüzde 21'ini kapsa
yan ormanlarda kırsal alandaki 10 milyon nüfus ya
şamakta ve genel nüfusumuz yüzde 80'i ile ilgili 
olan bir Bakanlık, 60 bin memuru bulunan bir Ba
kanlık, 70 milyar liralık bütçesi bulunan bir Bakan
lık, Bütçeye direkt olarak 37 milyar liralık katkısı 
bulunan bir Bakanlık bir günde kapatılmıştır. Bu 
somut örneğin uygulaması 28 Şubat kararlarıyla da 
devam etmiştir. 

Tarımın , bütünlüğünü sağlayacak Toprak - Su 
Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Genel Müdür
lüğü gibi direkt Tarım Bakanlığı ile ilgili kuruluşlar 
dışında bırakılmış, Tarım ve Orman Bakanlığı yine 
aynı halde ufaltılmış ufaltılmış kalmıştır. 

Bu bakım'dan, Orman Bakanlığı Tarım Bakanlığı 
birleştirilmesini, memleket gerçeklerine ve teknitk 
icaplara göre kesinlikle kabul etmiyorum. Bilim ve 
teknik bakımından tamamen ayrı bir işletme ve ko
ruma tarzına sahip tarım ve orman sahalarının ve 
işletmelerinin aynı idare düzeni içinde uygulaması 
çok yanlıştır. Zira, tarımda birim sahada en yüksek 
bireysel kâr alması, yani verim alma esasken, orman
cılıkta bunun tam aksine, ilk önce ormanları koru
mak, sonra ağaçlama yapmak, daha sonra orman
ların verim gücüne göre üretim yapmak esastır. 

Tarım, ekonomik bir işletmedir. Bir ürün yetiş-
tirilmezse dışarıdan alınabilir. İşte bu yanlış tutum, 
28 Şubat 1982 tarihli Kararnamede, Tarım ve Orman 
Bakanlığı reorganizasyonunda da yeniden kendisini 
göstermiştir. Bu hatalı tutum neticesinde Ağaçlan
dırma Genel Müdürlüğü 10 milyon köylüye hizmet 
eden ve 10 milyon köylünün kalkınmasına hizmet 
eden Or - Köy Genel Müdürlüğü kaldırılmıştır ve 
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ufacık taşra teşkilatlarına dönülmüştür; ama buna 
mukabil Bakanın kendi mesleği olan umum müdür
lükler kurulmuştur yine. 

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı il Koordina
törlükleri gibi, yepyeni bir teşkilât kurulmuştur; ka
nunsuz ve yetkisiz teşkilat. Bu Teşkilat, tamamen 
bürokrasiyi artırıcı bir teşkilat olmuştur. Bir evrak, 
Bakanlıktan; ilden, köye gidinceye kadar 21 daireyi 
dolaşmasını sağlayacak, Bakanın keyfiyle, il teşkilat
ları kurulmuştur. Bu husus, yeni uygulamada dik
kate alınacak önemli misallerden bir tanesidir. 

Diğer bir husus ise; Kültür Bakanlığının kapatı
larak, Turizm Bakanlığıyla birleştirilmesi konusu
dur. Burada durum tamamen aksine olmuş; Sanki 
Turizm Bakanlığı kapatılmış gibi, Kültür Bakanlı
ğının içine birleştirilmiştir ve daha açıkçası, son çı
kan Turizm Teşvik Kanununun uygulamasını yapa
cak Turizm Planlama Genel Müdürlüğü kapatılmış
tır. 

Bütün bu hususlar gözönünde tutularak; kamu 
yönetiminin yeniden düzenlenmesi konusu, merkezi 
yetkili bir kuruluş tarafından yapılmalıdır. 28 Şubat 
Kararnamesinden sonra olduğu gibi, görevdeki yet
kililer tarafından düzenlenmesi çok hatalıdır. Bu ko
nuda iller idaresine de değinmeyi düşünüyorum. 

Yeni düzenlemeler, tiler idaresi konusunda taş
ra teşkilatıyla ilgilidir. Ülkemizde kırsal alan nüfu
su gittikçe azalarak, kentsel alan nüfusu artmakta ve 
metropoliten kentler ortaya çıkmaktadır. Bu bakım
dan da, mesela istanbul'da bir metropoliten planla
ma idaresi kurulacak mı, kurulmayacak mı; Hükü
met belirtmedi. Bölge valilikleri kurulacak mı, kurul
mayacak mı; Hükümet belirtmedi. Bu konuların da 
açıklığa kavuşturulması lazımdır kanaatindeyim. 

•Şimdi, KİT'ler konusundaki oyumun açıklanma
sına geçiyorum. Ülkemizde KtT'ler, özellikle halkı
mıza daha iyi bir yaşam sağlamak için endüstrileş
menin şart olması görüşüyle, özel sektörün az kârlı 
ve riskli alanlarına yatırım yapması neticesinde ku
rulmuştur. KİT'lerin hukukî yapıları; yönetim, dene
tim, kapsam yönünden karmakarışık bir niteliktedir. 
Nitekim, bugün 440 sayılı Yasaya tabi iktisadî Dev
let Teşekkülleri arasında dahi bir yeknesaklık yok
tur. Bugün 440 Sayılı Kanunla ve özel kanunla ku
rulmuş KİT'lerin yanında, diğer taraftan Türk Tica
ret Kanununa ıgöre kurulmuş anonim şirket KtT'ler 
olduğu gibi, Millî Korunma Kanunu gibi kalkmış 
kanunlara göre kurulmuş Et - Balık Kurumu ve Pet-
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rol Ofisi gibi kurumlar da bulunmaktadır. Daha ile
ri giderek, katma bütçeli devlet dairelerinde de KİT' 
ler bulunmaktadır. Bu bakımdan, karşıt yazımda be
lirttiğim hususlara ilaveten, şu hususları da belirt
meyi faydalı görüyorum : 

KİT'lerin «orunu, kamu idarelerindeki sorunun dı
şındadır. KİT'lerin 6 tane genel sorunu vardır. Ka
mu idaresi düzenlemesi gibi değildir bunlar. Bir ta
nesi, organizasyon ve yönetimle ilgili sorunları, ikin
cisi malî sorunları, üçüncüsü denetim sorunları, dör
düncüsü işgücü sorunları, beşincisi yatırımlara iliş
kin sorunlar, altıncısı da işletme sorunlarıdır. Bu so
runları elde bırakacaksınız, KİT'leri düzenleyeceksi
niz... Bu olmaz kanaatındayım. 

Genel olarak sonuçta şunu belirtmeyi faydalı gö
rüyorum : 

Kanunun uygulanması için, kamu değerine ve ka
mu yararına uygun gerekli hamleleri yapmak için bir 
mer'kezî kuruluşa bu yetkinin verilmesi; Bakanlar 
Kurulunun altında bir merkezî kuruluşa bu yetkinin 
verilmesi faydalıdır. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Beşir Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Bakan, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
2 ay önce, açık olarak Mart ayının başında Büt

çe Plan Komisyonunda tartışılmaya başlanan önü
müzdeki Tasarı, bundan yaklaşık 15 gün önce huzu
runuza gelmişti. 15 gün süren bir öksüzlük, bir inkı-
tâdan sonra bugün ancak yeniden görüşme imkanı
nı buluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sadece bu nokta, Tasarıyla, Tasarıyı savunan sa

yın bakanların ciddiyetini bu konuya bağlı olan 
inançlarının zayıflığını açık bir tarzda ortaya koy
maktadır, onun için vurguluyorum; ama görüyorum 
ki, Tasarının mimarı sayılan çok sempatik Bakanı
mız şu anda yerlerinde yine yoklar. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, Sayın Bakan, 
Başkanlık Divanına bilgi vermek suretiyle, gayet 
önemli bir toplantıda bulunmak üzere ayrıldılar. 

Buyurun devam edin efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Evet, teşekkür 

ederim aydınlandım Sayın Başkanım; ama zabıtlara 
bunun geçmesi ve şu anda konuyu savunacak bir ba
kanın, özellikle konuya ilişkin Bakanın yerinde ol
madığını tespit etmem de lütfen hoşgörüyle karşılan-
sın< 
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Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının görüşülmeye başlandığı bundan 15 gün 

önceki Oturumda değerli Bakanımız 1 saat konuştu
lar ve biz özellikle Bütçe - Plan Komisyonunun üye
leri olarak bu konuşmada anılan Komisyonda dile 
gelen endişeler ve konuyu geliştirici yöndeki düşün
celerin gözönüne alındığı inancıyla bekledik; son 
derece parlak geçen bu konuşmada, Sayın Özal'ın 
hafızasının çok güçlü olduğunu öğrendik; ama bu 
Tasarıya ilişkin, sorunlarımızın hiçbiri aydınlatılmadı. 
açıklanmadı. O anda da, maalesef giderilmesini umut 
ettiğimiz endişelerimizin büyüyerek devam ettiği 
yönünde önümüze ek bir veri verilmiş oldu. 

Bekledik ki, kördüğüme benzetilen ve gerçekten 
çökmüş bulunan bugünkü idarî yapıyı bir çırpıda 
keseceğini değişik toplantılarda gayet güzel bir halk 
deyimiyle belirten Sayın Bakanımızın o değerli kılı
cını görelim; fakat maalesef, elinde küçük, paslan-
mrş bir çakı bile göremedik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de maalesef idarî yapı, sadece örgütlen

me bazında değil, sadece hukukî çatısıyla değil, sa
dece personel rejimiyle değil, bütün ögeleriyle • çök
müştür, düzeltilmeye muhtaçtır. Bu alandaki, bu 
konudaki özlemler, endişeler 22 yıllık bir geçmişte 
adım adım saklıdır. Yalnız ne var ki, bunu gerçek
leştirebilecek kesin bir yaklaşım, şu andaki Tasarı 
dahil, önümüzde bulunmamaktadır. Niçin Bütçe -
Plan Komisyonunun değerli üyeleri buraya yansı
yan muhalefet şeyhleriyle, bu mikrofona sinen en
dişeleri ile bu Tasarıya karşı çıkmaktadır?.. 

Şunun için değerli arkadaşlarım : idarî yapının 
düzeltilmesi, yeryüzünün hiçbir ülkesinde bir gün
de, birkaç ayda radikal olarak çözülebilecek bir ko
nu değildir de ondan. Bu konunun bilimsel yakla
şım içinde kalan somut gerçekleri -şunu göstermek
tedir : İdarî yapı, ancak ve yalnız geliştirici süreç
ler oluşturularak çözülebilir. Bu Tasarıda, bu ge-
tiştirici süreçleri bırakın, genel bir çerçevenin kaba 

hatlarını bile görmek, maalesef mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan ve daha sonra konuşacak 

arkadaşlarım bu nedenle büyük bir endişe içinde
dirler. Daha önce verilmiş olan yetkilerin, bankerler 
vesaire gibi konulara girmek istemiyorum; sadece o 
konularda uğradığımız hayal kıriklığıyla değil, bu 
konunun arz ettiğim bu bilimsel yanının yeteri öl
çülerde algılanamamış olması dolayısıyladır. Bu ne-

I denle, bu Tasarının göz ardı edilmeye müsait olan 
I önemli bir niteliğine, sizlerin, sayın basının, kamuo-
I yunun dikkatlerini çekmeyi ulusal bir görev biliyo-
I rumj 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Hazırlanmakta olan ve katkılarınızla buradan en 
I iyi şekilde çıkmasını temenni ettiğimiz Anayasa ile 
I Devletimizin yapısı oluşacaktır; ama asıl Devletin 
I yapısını bu Yasa oluşturacaktır değerli arkadaşlarım. 
I Bu yetki ve bu yetkinin kullanılma biçimi ile var 
I olan kurul ve kuruluşlara yeni biçim verilecek veya-
I hutta yeni kuruluşlar oluşturulacaktır. Onun için, 
I Anayasada yer alacak devlet ve onun yapısı realize 
I edilmek üzere beklerken, bu yetki ile verilecek ola-
I naklar Devletimizin yapısını oluşturacaktır. 
I §imdi soruyorum : Nasıl bir devlet tipi oluşacak-
I tır?.. Bu sorunun karşılığını bu Tasanda bulmak 
I mümkün değildir. Nereye başvuracağız?.. Değerli Ba-
I kanımız Özal'ın devlete ilişkin ve son günlerde deği-
I şik yerlerde tekrarlanan düşüncelerine. Onun için, 
I bu noktada izninizle devlet, idarî yapı, bürokrasi dü-
I şüncesi üzerinde biraz durayım. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Ondan önce şunu belirteyim ki, biraz önce arz 
I ettiğim gibi, idarî yapının çöktüğü konusunda hep 
I ittifak halindeyiz. Sayın bakanlarımızla herhangi bir 
I ayrılığımız yok. Ayrılığımızın temel taşı, bunun nasıl 
I düzeltilebileceği konusunda. 
I Değerli Bakanımız bundan önceki konuşmaların-
I da şunu Söylediler : «Danışma Meclisinin sayın üye-
I lerinden Bakanlar. Kuruluna itimat buyurmalarını ri-
I ca ediyorum» dediler. Bu talep karşısında duyarsız 
I kalmak elbetteki mümkün değildir. Zaten bizler için. 
I Hükümetimizi oluşturan değerli bakanlarımıza gü-
I vensizlik duymak söz konusu değildir. Yalnız, aynı 
I güveni bu Tasarıya da duymak istiyoruz değerli ar-
I kadaşlarım. Bütün mesele hundan ibarettir. 

I Şimdi devlet tipine geçiyorum. Soruyorum; aca-
I ba Türkiye'yi 12 Eylül şartlarına getiren pelte dev-
I lete devam mı olunacaktır, yoksa güçlü devlet mi' 
I oluşturulacaktır?.. Nasıl bir devlet türüne gideceğiz?.. 
I Bu, değişecek, yeniden oluşacak kurum, kuruluşlar, 
I bakanlıklar nasıl bir devlet tipi ortaya çıkaracaktır?.. 
I Belirteyim ki, Sayın Özal'ın devlet hakkındaki gö-
I nişleri bu Tasarıya bağlı yetkilerle birlikte düşünü-
I lünce, insana kıvanç vermemektedir. Ayrıca, «Nasıl 

bir devlet?» sorununun somut ve net bir karşılığını 
I da, arz ettiğim gibi, Tasarıda bulmak olanaksızdır. 
I Ancak bu noktada, yine arz ettiğim gibi, referans 
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olarak Sayın Özal'ın «Devlet» kavramı hakkındaki 
düşüncelerine başvurduğumuz zaman şunu görüyo
ruz; aynen kendi beyanlarını gime içinde okuyo
rum/ : 

Sayın Özal'a göre güçlü devlet şudur : Harcama
ları makul, fakat hazinesi dolu olan devlettir. Ayrı
ca, devletin istihdam kapısı olmadığını ve hiçbir 
şekilde mabut veya ba'ba olmadığını belirtmektedir. 
15 . 4 . 1982 tarihli bütün gazetelerde bu beyanları 
bulmak mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada açıktır ki, çoluk çocuğuna büyük bir so

rumlulukla kendini yükümlü hisseden bir baba gibi 
«Baba devlet» ve yavrularına şefkatle bakan bir dev
let, yani «Devlet ana» düşüncesi burada yoktur. 
Hatta sosyal devlet, demokratik devlet sentezini bile 
bu yaklaşımda görmek mümkün değildir. 

Bizim için güçlü devlet bu görüşten çok farklı
dır. Yeni Türkiye'nin sahip olması gereken devlet ti
pi, bu devlet tipinden son derece daha farklı olmak 
durumundadır. Burada devlet, ne zorba ne de pelte 
devlettir. Güçlü devlet, halkın gönüllü itaatini sağla
yabilmiş, halkın girişimlerini kısırlaştırmadan özen-
direbilen, destekleyebilen, halka iş ve adalet verebi
len, refahı büyütebilen devlettir. Ancak böyle bir 
devlet sosyal ve demokratik olabilme niteliklerine ka
vuş abilir. 

Şunu arz edeyim ki, bu nitelikleriyle devleti ye
niden kurmadan, Türkiye'de ne iktisadî gelişmeyi, 
ne sosyal adaleti gerçekleştirmek mümkün değildir. 
Onun için, Sayın Özal'ın devlet tipi anlayışı ile Tür
kiye'nin modern Türkiye'nin çağdaş devlet ihtiyacı 
arasında, ben, birbirini tamamlayan bir yaklaşım gö
rememenin, hem üzüntüsünü, hem endişesini taşımak-
tayım.1 

Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Zaten şu yaşamakta olduğumuz geçici dönemde 

ve var olan yapıda geniş kapsamlı ve radikal değiş
melerin bu Tasanda hedeflenen noktalan gerçekleş
tirmesini realist olarak, (Sayın özal'ın sevmesini te
menni ettiğim bir deyim) gerçekçi olarak bulmak 
mümkün değildir. Bu Tasarıda, bu geçici dönem içe
risinde yapılması mümkün olan tasarılar (ki bunlar, 
ancak sınırlı bazı kurumları içerebilir) gelseydi, zan
nediyorum ki, hedeflenen (Burada tekrarlamak iste
miyorum, hepiniz okudunuz) verimlilik, hızhlık daha 
kolay gerçekleşebilirdi. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi burada belirtilmesi gereken bir diğer önem

li konu var. O da, KİT'lerin düzenlenmesi.. Yine 
KİT'lerin düzenlenmesi konusu da maalesef karan
lıkta kalmıştır. Biraz önce arz ettiğim konuşmasın
da Sayın Bakanımız bu konuyu da aydınlatmamış-
tır. Özellikle KİT'lere ilişkin düzenleme diğer dü
zenlemelerden de son derece önemlidir ve bu konu
da nasıl bir model getirileceği konusunda da açlığı
mız giderilebilmiş değildir. 

Şimdi değerli hafızalarınızı tazeleyeyim; sadece 
Sayın Özal'ın hafızası kuvvetli değildir; bu Meclisin 
değerli üyelerinin de hafızası zayıf değildir; ama biz 
ona rağmen not alma alışkanlığını da bırakamıyoruz. 
Bütçe görüşmeleri sırasında Sanayi Bakanımızın KİT' 
lere ilişkin ve Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına 
ilişkin değerli düşünceleri var tutanaklarda. Şimdi, 
«KİT'ler nasıl bir model içine girecektir?» sorusuna 
yanıt ararken, diğerleri yanında; diğerleri yanında 
diyorum, çünkü basınımıza KİT'ler konusunda da 
epey değişik kaynaklardan düşünceler yansımakta
dır; ama onlar resmî olmadığı için, yine onları da 
gözönüne almamak mümkün değil; fakat sadece Sa
yın Bakanımızın bu yaklaşımına düşüncelerinizin 
uzanmasında yarar görüyorum. Orada söylenilenleri 
tekrarlamak istemiyorum ama o yaklaşımlar içerisin
de kalındığı takdirde, KİT'lerle ilgili düzenleme de
ğil, KİT'leri batırma sonuçlarıyla karşılaşmak gibi 
dramatik sonuçların da olabildiğini üzülerek belirt
mekten kendimi alamıyorum. 

Bu nedenle, (izin verirseniz burada değerli sabırla
rınızı taşırmak istemem; ama maalesef bilinmeyen 
önemli bir noktaya izninizle, haddim olmayarak, 
KİT'lerin ekonomi - politiğine giren bir - iki nokta 
hakkında düşüncelerimi arz edeyim. 

Değerli arkadaşlar; 
KİT'lerin ideolojiyle ilgili noktalarını belirtmek 

istemiyorum. Çünkü, çok sıkı bir şekilde, dün de, 
bugün de, yarın da KİT'lere uzanan yaklaşımın al
tında bir ideoloji vardır ve hiç kimse bunu gizleme 
kabiliyetine sahip değildir. Onu şimdilik bir kenara 
bırakıyorum; ama açıkça görülen odur ki, bugün 
KİT'lerin iktisadî ve sosyal felsefesi, KİT'leri yara
tan felsefe unutulmuştur. Kürsüde mikrofonda huzu
runuzda değerli fikirler dile gelmektedir; «'KİT'lerin 
sorunları, şunlar.» şeklinde. Arkadaşlar; o sorunlar 
tali sorunlardır. Bu sorunların bir anası var, bir ana 
kaynağı var. O nedir?.. İşte bunu aydınlatmaya ya
rarı olabilecek bir - iki noktaya değinmek gereğini 
duyuyorum, 
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Değerli arkadaşlar; 
Temelleri Atatürk tarafından atılmış bulunan ik

tisadî, sosyal sistemimizin, ne felsefesi, ne de çerçe-
vesel ve işleyiş yapısının oluşturduğu yörüngede, 
yani yerli yerinde ele alınmayan KİT'lerin bu neden
le kurtarılmak yönünde de gerçek yaklaşımlarına hiç 
kimse yaklaşamamaktadır. Çünkü, tamamen kendile
rini yaratan nedenler, düşünceler dışında ele alın
maktadır KİT'ler. Bu, önemli bir noktadır 

KİT'ler sadece Türkiye'nin iktisadî gelişmesi
nin, sadece sosyal gelişmesinin vazgeçilmez araçla
rından biri değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
KİT'ler, iktisadî sistemimizin temel yapısını ören 

önemli yapılardan birini oluşturmaktadırlar ve Tür
kiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının Vazgeçil
mez koşullarından birini oluşturmaktadırlar. Türki
ye'nin ekonomik gelişmesinin vazgeçilmez koşulla
rından biri olan iktisadî bağımsızlığı gerçekleştiren 
kamusal ekonomik kesimin stratejik bir boyutunu 
oluşturmaktadırlar. KİT'leri başarıya ulaştırmanın 
koşullarından biri, işte onları yaratan felsefeye bağlı 
bir halde kalmaktadır. 

IBu felsefeye uygun olarak yöneticileri, işleyişleri 
ve denetimleri ele alınmayınca ve onları yaratan fel
sefe unutulunca, hatta yer yer değiştirilince, KİT'le
rin iyi işlemeyen kuruluşlar haline gelmeleri kaçınıl
maz bir sonuçtu ve belli ibir (ideolojinin sonucu ola
rak KİT'ler sürekli kötü hale getirilmiştir. KİT'lerin, 
bugün onları kötülemek için kullanılan ve halkm di
line kadar intikal etmiş bulunan «KİT'ler gibi iş
leme» tabiri, aslında 'bunların Atatürkçü Devletçilik 
içinde kalıyor olmalarının bir sonucu değildir. Tam 
tersine, Atatürkçü1 Devletçilikten uzaklaşmanın hay-
kırıcı sonuçlarıdır. Bu da gözardı edilmemelidir; 
bunları kurtarma yönlünde ciddî, inançlı adımlar atıl
mak isten'iyorsa., 

Şimdi bir diğer Önemi noktaya geçiyorum; KİT' 
leri değerlendirirken kurulan önemli (bir tuzağa, KİT' 
ferin niçin zararla kapanan işletmeler haline geldiği 
konusu tartışılır veya anlatılırken, genellikle özel 
kesime atıfta bulunulmaktadır, 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu 'belirteyim ki, KİT'lere inanmayan ve on

ların önemli işlevlerini idrak edemeyen bir kadro, 
zaten gerçek ibir reorganizasyona da gidemez. Dış 
dürtülerle gitse 'bile başarı sağlanamaz. Önce KİT'le
ri yaratan düşünceyi kavramış olmak, sonra onla
ra inanmak gerekir. Bunun için politikacı ve yöne

ticilerin ilim mantığı ile çelişmeyen davranışlar için-
da bulunmaları gerekmektedir. Çökertilen KİT'leri 
özelleştirmek isteyenlerin karşılık vermeleri gereken 
önemli ibir konu bulunımaktadır. Türkiye'de özel ke
sim çok mu 'başarılıdır?.!,, Özel kesimin oluşmasın
da KİT'lerin dolaylı ve doğrudan verimli etkileri 
yok mudur?...: 

ıŞimdli özel kişimin... Yani «'KİT'ler zarar edi
yor bakın, zarar ettikleri için bunlar kalksın» diyen 
zihniyet var ya; ıbunlar biraz da özel kesime balksm-
lar. Yani savundukları, sadece savundukları özel 
kesime baksınlar. Şunu, parantez içinde söyleyeyim 
ki: (Biz, KİT'lerin Atatürkçü düşünce doğrultusun
da savunurken, özel kesimlin de hiçbir zaman düş
manı değiliz. Zaten Atatürkçü görüş de özel kesim
le KİT'leri birlikte almamak diye bir konu yoktur, 
ıbu sentezi almadınız mı Atatürkçü düşünceye ters 
düşersiniz) ıBunu 'belirttikten sonra şimdi, özel ke
sime ilişiklin bir iki noktayı belirtip sonra KİT'lere 
döneyim izninizle.] 

Bütçe görüşmeleri sırasında, (İzninizle söyleye
yim; biraz önce sadece ıhafıza-i Özal'ın güçlü değil, 
Danışma Meclisi üyelerinin de hafızalarının zayıf 
olmadığını söylemiştim. Şimdi onu kanıtlamış olu
yorum) Sayın Özal'a iki sorucuk sormuştum. Bun
lardan 'biri, siyasal nitelikli diye cevap verilmeye 
layık görülmemişti. İkincisi ise şuydu; (Tutanaklar
da vardır, Ocaktan bu yana 5 ay geçmiştir, bu so
ruya maalesef halen cevap geDmem'iştlir. Sayın Özal' 
m, sempatik Bakanımızın hafızalarının güçlü oldu
ğuna sığınarak ıbunu belirtiyorum) orada 24 Ocak 
kararlarından bu yana İflas etmiş bulunan özel ni
telikli şirketleri sormuştum, iktisadî faaliyet dalla
rına göre bunların dağılımını sormuştum. Banker 
modelinin ekonominin diğer önemli alanlarına (bu
laşmaması için, bu konunun aydınlatılmasında yarar 
görmüştüm. Ona cevap gelmedi; ama bende bulu
nan bazı kaynaklardan yaptığım şu küçük alıntıla
rı vererek, size bir iki örnek sunmakta yarar görü
yorum, *$ 

IBakın, 'değerli arkadaşlarım; bu yılın ilk iki ayın
da, sadece ilk iki ayında feshedilen şirketlerin sayısı 
geçen yılın eşdönemine göre, % 92,3 oranında ar
tarak 875*e ulaşmıştır. 

IBAŞKAİN — Sayın Hmaltoğulları, bir noktayı 
lütfen hatırlatmak istiyorum. 

Şimdi, konuşmalarınız Yetki Kanununun dışın
da diğer konulara, Bütçe görüşmeleri sırasında, Sa
yın Özal'a sorduğunuz soruya cevap verilmemesiyle 
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ilgili konulara kaymış bulunuyor. Çok rica ede
yim, Genel Kurulumuzun sabrını suiistimal etmeye
lim ve konuya da başka istikametlere yöneltmeye
lim. Ç6k rica ödüyorum, Yetki Kanunuyla ilgili ola
rak görüşmelerinizi tamamlayınız. 

©ESİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
(konuşmamda bu işaretinizi haklı kılacak hiçbir nok
ta yoktur; tam konunun içindeyim, KİT'ler konu
sunda tasarının hiçbir model getirmediğini belirtir
ken, KİT'ler hakkında oluşturulmak istenen, gerçek
lere uymayan düşüncelere değininken, özel kesimin 
pek başarılı olmadığını belirtmek konunun tam te
mel direifcleri içindedir. Onun için böyle bir hatırlat
maya layık bür konuşma yaptığım kanısında deği
lim efendim, affınıza sığınarak belirtmiş olayım. 
Onun için, kıonuşmalarım tasarı içindedir Sayın Baş
kanım. 

IBAŞKAN — Lütfen, o halde KİT'lerle ilgili du
rumu...! 

IBEŞİR HAMIİTOĞULLARI — KİT'lerle ilgilidir 
elfendlim,ı 

IBAŞKAN — KtTlefle ilgili durumu açıklarken, 
ona yakın düğer konulara daha fazla geniş yer ver
meyelim, lütfen KİTlere dönelim, buyurun.. 

IBEŞİR eAMİTOĞULLARI — Efendim, konu
nun içindeyim, öslubuıma da müdahale edilmesini bir 
ha'ksızlılk olarak telakki ediyorum Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Buyurun. 
IBEŞİR HAMİTOĞULLARI — Feshedilen şir

ketlerin sermaye toplamı, 607,5 milyar Türk Lirasına 
varmaktadır, 

DEVLET BAKAM - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Yanlış; milyon milyar 
oluyor, 

BEŞılR HAMtTOĞULLARI — Protesto edilen 
senetlerden sadece bir örnek vereyim; 137 milyar 
liraya ıvartmalktadır protesto edilen senetler. 

Tabiî bu iki gösterge özel kesimin içinde bulun
duğu dramatik durumu da yansıtmaktadır. Yani özel 
kesim fevkalade, sadece KİT'ler çökmüştür denile
mez. Aslında, ikisi birbirine bağlı iki olgudur. Tür
kiye'nin gelişmesi için, özel kesimin de güçlü olma
sı lazımdır, KİT'lerin de son derece güçlü ol
maları ve A'tatüılkçü özleriyle birlikte ele alınıp dü-
zeltilmeleri gerekir. Onları bozan yaklaşımların ar
kasına .gizlenerek KİT'leri ortadan kaldırmayı Türk 
Ulusu Ihiçbir zaman kabul etmeyecektir. 

(Değerli arkadaşlarım'; 
Şimdi, KİT'Uerin değerlendirilmesinde yapılan bir 

diğer yanlışa geçiyorum, KİT'lerle ilişkili konuşma
mı noktalamadan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kâr - zarar kriteri ele alınarak, KİT'ler gözden 

düşürülmek istenmektedir ve bu yapılırken; kuruluş 
felsefeleri, işleyiş nitelikleri, doğurduğu sonuçlar bü
tün boyutlarıyla değil, sadece firma bazında, firma 
çerçevelinde gözönüne alınarak^ 

Şimdi, bildiğiniz gibi, (Kısaca söylemekle yetini
yorum) bir özel şirketin başarılı olup olmadığı, bu 
şirketin gerçekleştirdiği somut kanlarıyla ölçülmek
tedir; ama bu şirketin kârı ile ulusal yararlar, ül
kenin kalkınması arasındaki irtibatlar kesinlikle bu 
analize girmemektedir. Bu çok önemli bir konudur 
değerli arkadaşlarım, KİT'leri değerlendirirken. Bir 
şirket, tasvip edilmesi mümkün olmayan yol ve yön
temlerle de kâr etmiş olabilir, Bir şirket, ülkenin 
kalkınmasıyla bağdaşmayacak yol ve yöntemlerle de 
kâr gerçekleştirmiş olabilir; ama siz büıtün bunları 
görmez, sadece kârını gözönüne alırsanız, «Bu şirket 
firma bazında başarılıdır» dersiniz^ 

Değerli arkadaşlarım, KİT'lere 'geçiyorum. 
KİT'leri yaratan felsefede ve Atatürkçü ekonomik 

politikada KİT'ler sadece özel kesim gibi, özel bir 
şirket gibi kâr etsin diye yaratılmamıştır. Tabiî bu
nunla da hiçbir zaman KİT'ler sürekli de zarar et
sin demek istemiyorum. Ama bir gerçeği belirtmek 
istiyorum. KİT'lerin ayrı kuruluşlar olduklarını vur
gulamak işitiyorum. Onun için, KİT'leri değerlendi
rirken, KİT kuruluşu çerçevesinde kalan dar çerçeve 
değil, bunların gerçekleştirdikleri zarara rağmen ül
keye sağladıkları dolaylı ve doğrudan sosyal, ikti
sadî yararlarla birlikte incelendiği zaman, ancak ger
çeklere ulaşabilirsiniz. Bu durumda miikro düzeyde
ki bir firmanın çerçevesi KİT'leri değerlendirmede 
gayet dar kalmaktadır ve KİT'lerin çok boyutlulu
ğunu bu analiz çerçevesinin içermesi, biri makro dü
zeyde ele alınmak gerekir, diğeri mikro düzeyde 
ele alınmak gerekir., 

Bu nedenle, KİT'lere bu kaynaktan gelen analiz
lerle, KİT'leri kötülemek ve KİT'leri kötü göster
mek de son derece yanlıştır, ideolojiktir. Onu belirt
mekle yetinmiş oluyorum. 

Şimdi soruya geliyorum!: KİT'lerin bu ekonomi 
politi'k anlayışları içerisinde düzenlenmeleri, kurtarıl
maları tek yolken, acaba KİTlere ilişkin olarak böy
lesi bir model mi oluşturulacak?... Yoksa nasıl bir 
model öngörülmektedir?^ 
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»Değerli arkadaşlarım;1 

Şimdi, bu tasarıya ilişkin olarak yine karanlık
ta kalan noktaları aydınlatmaya 'hizmet eder umu
duyla değerli Bakanıma şu soruları yöneltiyorum. 

IBugün, aslında kendilerinin de bü'yü'k gayretleri 
sonucu dış ticarette büyük gelişmelerimiz vardır, onu 
zevkle (belirtiyorum ve diğer ibtitîin alanlarda da da
ha büyük başarılar sağlamalarını istiyorum; çünkü 
değerli arkadaşlarım, daha önce arz ettim, biz muha
lefet değiliz. Bizim tek arzumuz yapılacak her şeyi, 
kabilse daha iyi yaptırmak ve" tatbik ettirmek. 

Şimdi, bana öyle geliyor ki; Türkiye'de bugün 
dış ticaret alanında, bugün maalesef (bana öyle 'gö
rünüyor ki, geçici öğelere bağlı, ama bunları daha 
radikal bir hale getirmek mümkündür; çünkü Türki
ye'de üretimi çoğaltmadan dışarıya bunu ihraç et
mek ve ihracata dayalı (bir büyüme tipi oluşturmak 
mümkün değildir. Bunu yaptığınız zaman Türkiye'de 
fiyatları yükseltirisiniz ki, bugün enflasyonun hızlan
masında ıbu öğenin payı olduğu .kanısındayım. 

Şimdi, hu durumda dış ticaret bakanlığı oluştur
mak zorunludur; çünkü, 'bugün iç talepte meydana 
gelen kısılmalar sonucu, sınırlamalar sonucu vatan
daşımız ürettiği malların bir kısmını dışarıya ihraç 
etmek mecburiyetinde 'kalmaktadır; ama bu ihra
catçıları tek başına bırakmamak lazım. Çantayı ka
pan Irak'a, İran'a, .Suudi Arabistan'a gidiyor. Bun
lar arasında, ben şüphe etmiyorum ve vatandaşları
mıza büyük bir güven duyuyorum; ama bunlar ara
sında öyleleri de çıkar ki, daha kazanılmamış pi
yasaları kaybedebilecek davranışlar içinde olabilir
ler. Bunun örgütlenmesi lazım, bu vatandaşların des
teklenmesi lazım, bilgilendirilmeleri lazım. Sadece 
bunlar değil, daha 'büyük hizmetler de var; müteah
hitlik, mühendislik hizmetleri de. 

Bunlar için dış ticaret bakanlığı oluşturmak la
zım kanısındayım. İç ticaretle dış ticareti ayırmak la
zım. Böyle bir bakanlık kurulacak mıdır? 

Yabancı ülkelerde bulunan işçilerimizin sorunla
rım çözmek için yabancı harikalarda em az 15, en 
çok 25 milyar dolar seviyesindeki tasarruflarını Tür
kiye'ye aktarıp, verimli projelerde somutlaştırmak 
üzere yabancı işçilerimiz için bir bakanlık kurulma
sı ihtiyacına rağmen, kurulacak mıdır, yoksa sadece 
bu «orunların altından kalkması mümkün olmayan 
bir koordinasyon örgütüyle mi yetinilecektir? 

Soruyorum; 'bugün, sadece ve yalnız ortaöğreni
me 'kadar uzanan eğitim halkasının hakkından, yükü
nü taşıyabilecek Millî Eğitim Bakanlığına rağmen, 

i yüksek öğretime yön vermesi mümlkün olmayan, bu
günkü yapısıyla Millî Eğitim Bakanlığına rağmen 
ve daha önce değişik vesilelerle belirtmeye çalıştığım 
gibi Turizm Bakanlığına bağlanan Kültür Bakanlı
ğına rağmen, yükseköğrenim ve Kültür Bakanlığı 
diye bir bakanlık kurulacak mıdır? 

Soruyorum; Türkiye'de büyük barajlara olan ih
tiyaç son derece büyüktür. Bu büyük barajları ya
pabilecek fonlara sahip değiliz; ama bunlar yanında 
küçük sulamalara el atarak malî olanakları da bir
leştirmek kaydıyla, göletlerin sayısını çoğaltmak kay
dıyla-, sulama ve enerji sorunlarına getirilebilecek 
dayanaklara rağmen, bugünkü yapıda değişik kuru
luşlar tarafından yürütülen hu konu birleştirilecek 
midir? 

Soruyorum; Tarım Bakanlığı ile ilişkili olarak son 
derece yanlış analizler yapıldığı kanıısındayıım. Bu 
Bakanlıkta 12 genel müdürlük varmış. 

'Değerli arkadaşlarım'; 
Bugün «Tarımı» diye adlandırılan Bakanlık as

lında üç bakanlığı içermektedir. Orman, Hayvancılık 
ve Tarım Bakanlığı ve birbirine karıştığı için de maa
lesef bugün tarımda bir duraklama vardır. Değerli 
Devlet Başkanımızın direktiflerine rağmen buğday 
üretimi çoğaltılamamıştır 've* tarıma ilişkin iktisadî 
politika da maalesef bunu çoğaltabilecek noktalara 
götürebilecek yapıda değildir. 

Bu üç bakanlığın yeniden güçlü bir tarzda oluş
turulması gerektiğine kaniim. Bunlar yapılacak mı
dır? 

Soruları çoğaltmak mümkün; ama son bir nok
taya değinerek konuşmamı bitireceğim. 

Şimdi, değerli Bakamımız yine haklı olarak in
sanın düşüncesini çekebilecek önemli şeyler söyle
mektedir. Bunları paylaşmamak mümkün değil dü
şünce düzeyinde,. 

i Personel durumu; çok doğrudur. Bugün Tür
kiye'de iktisadî kalkınmayı sağlayacak ve halka, 
Devleti halkın hizmetkârı yapabilecek belli bir per
sonel rejimine ihtiyaç var, Belli nitelikte ve bugün
kü sayısal durumun çok üzerinde elemana ihtiyaç 
var, ama nasıl gerçekleştirilecek? 

IBir diğer önemli nokta; merkeziyetçilikle ilgili 
olarak Van'daki vatandaşımız basit sorunlarını bile 
çözebilmek için Ankara'ya gelmek mecburiyetinde 
kalmaktadır. Bugün 'bürokrasi halka kök söktürmek-
tedir; bunlar hep doğru. Ama, merkezî yönetimle 
yerinden yönetim nasıl dengelenecektir; bu tasarıda 

I yoktur., 
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Bunların yeniden oluşturulması önemli bir olgu
dur; ama ikisi arasındaki dengeyi sağlamak da daıha 
önemlidir. Söz geiitmi, yerinden yönetirdi sağlama
nın çok değişik olanaklarından biri de onu gerçek
leştirebilecek nitelikte valilerin yetişmesine büyük bir 
gereksinim vafdır. Bu valiler yetiştirilmeden nasıl 
olacaktır bu? 

'Başlangıçta yaptığım analizle birlikte düşünül
düğü zaman, yani, radikal, bir kılıç dar/besiyle çö
zülebilecek bir düğüm karşısında değiliz; ancak ge
liştirici süreçleriyle birlikte .üluş'turulması gereken bir 
reform türüyle karşı karşıyayız.: Onun için sadece 
valiler olgusunu dile getirerelk işin bu yönünü de 
aydınlatmakta yarar ıgörüyorurn. 

Değerli arkadaşlarım; 
IBu sorular ortada durdukça, bu sorulara olumlu 

yanıt almadığım takdirde bu tasarıya olumlu oy 
vermem mümkün değildir; çünkü bir bütün olduğu
muz, aynı mukadderatı paylaştığımız değerli Hükü
mete yarar vermeyecek, idarî yapıyı daha da çöker
tecek sonuçlarla karşılayacağımızdan kaygılı oldu
ğum içün efendim. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim, (Alkış
lar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları, 

ISayın Bakan, hemen mi cevap vermek istiyorsu
nuz? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Evet, hemen. 

BAŞKAN — Peki, (buyurun. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan; 
Sayın Hamitoğulları, ben dışarıda iken gönüşme-

ye başlamış. Maalesef Konsey Brifing Salonunda 
önemli bir konu vardı, oraya biran için uğramam 
icap etti. Onun içim kendisini başlangıçta dinleyeme-
dirn. O bakımdan fevkalade üzgünüm; yalnız bütün 
konuşmasına müsaade ederseniz daha ileride cevap 
vereceğini. Yalnız burada şu KİT'lerle ilgili konuş
ma sırasında, bir de ekonomik politikayla ilgili ba
zı sualler sordular, gerçi bunlar bu Kanunla endirekt 
olarak ilgilidir düzenleme bakımından; ama sualin 
cevapsız kalmamasını, hemen cevap verilmesini de 
tercih ediyorum. 

Sayın Başkan; 
Ekonomik politikanın tabiatıyla alternatifleri var

dır veya alternatifleri teklif edilebilir. Biz, hiç bir 
zaman, «Alternatifi yoktur.» demedik. Aıma, «Alter- , 

natifi varsa, gösterin» dedik. Mühim olan konu, al
ternatifi gösterebilmektir. 

Umumiyetle, takip edilen ekonomik politikaya 
muhalif olan çevrelerin (Sayın üyeleri tenzih ederim) 
dışarıda genellikle muhalifleri şu esası getiriyorlar: 
«Sizıin ekonomik politikanız şudur» diyorlar ve ken
dilerine göre bir çerçeve çiziyorlar. Ondan sonra o 
çerçeveye hücum ediyorlar. Yani, ne bizim ekono
mik politikamız onların çizdiği çerçevedir, ne de ta
biî ona göre hücum ederseniz doğru olur; ama o 
doğruluk ancak kendi çizdikleri tabloya göre olur. 

Şimdi, zannediyorum Sayın Hamitoğulları da 
KİT'ler konusunda aynı noktayı getirdi. «KİT'ler. 
iktisadî ve sosyal politikanın vazgeçilmez parçaları
dır» dedikten sonra, «Sadece vazgeçilmez parçaları 
değil, iktisadî sistemin esas yapışınım da teşkil eder.» 
dedi. 

Şimdi, aslında vazgeçilmez parçaları olmasıyla, 
iktisadî sistemin esasının yapısını teşkil etmek, bir
birinden çok farklı hususlar değildir. Yani, ikisi de 
birbiriyle aynı neticeyi veren; madem ayrılmaz ve 
vazgeçilmez parçalarıysa, bu iktisadî sistemin de esas 
yapısını teşkil ediyor demektir. 

Geriye dönelim. Atatürk'ün KİT'leri kurarken; 
o devirde K/TT'leılin Kuruluş Kanununa ve gerekçe
sine bakalım Sayın Hamitoğulları. Baktığımız zaman 
şunu göreceğiz: KİT'ler, bir gerçekçilikten, bir prag-
matiık politika sonucu ortaya getirilmiştir. Yoksa, 
hiç bir ideolojik, herhangi bir siosyalizm veya şu, bu 
şekilde temelleri yoktur 

Dikkat ederseniz, KİT'lerin kuruluşunda bunların 
bilahara, millete devredileceği hükmü de yazılmış
tır. Gerekçede de vardır, Kanunun metninde de var
dır Türkiye'nin 1930'larda, hatta daha evvelki yıllara 
gidelim 1927'lerde ekonomik politikayı ve geçirdiği 
safihaları bir bir gözden geçirelim: 

ilk Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927'de çıkıyor. Açı
nız, bakınız; Türkiye'de özel sanayinin teşviki için 
ne gibi tedbirler alınmış o tarihlerde 1942, 1943'e 
kadar o Kanun devam etmiş. Vergi muafiyetleri var, 
birtakım kolaylıklar var Bu, özel sektörün teşvikidir. 
1927'ye gelinceye kadar yabancı sermaye girişlerine 
ve hatta birçok şehirlerimizde elektrik tesislerinin 
kurulmasını yabancı sermayeyle yapmışlardır ve yi
ne aynı devrelerde İstanbul'daki, Ankara'daki elekt
rik şirketleri hep bu şekilde kurulmuştur. 

1930'larda dünya büyük bir krize girmiştir Sade
ce bizde değil, o yıllarda Birleşik Amerika'da dahi 
devletin bazı teşebbüslere girdiği görülmüştür, tşte 
o tarihlerde Amerika'daki teşebbüs, Tennesse Value 
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Outhorıty, (Tennesse İdaresi), Ruller Eleotrification 
Admistriation, «RIEA» dedikleri idare Bunlar, o ta
rihlerdeki meselelerin çözümü için devletlerin bazı 
yemi tedbirler almalarının icap ettiğini göstermiştir 
ve o idareler o devirlerde kurulmuştur. 

Bizde de, 1930 krizinin hemen akabinde, 1935' 
lerde veya 1936'larda KİT'lerin teşebbüse geçtiğini 
görüyoruz KİT'lerle beraber başka kuruluşlar da var 
örneğin iş Bankası, İş Bankasının kurduğu kuruluşlar 
var. Yıani, hiç bir zaman politika şu veya bu yönde 
değil, pragmatik bir politika. Atatürk, iftiharla söy
lüyorum pragmatik bir insanmış ve daima da böyle 
hareket etmiş. Gerçekçi, Türkiye'nin yararına ne iş 
varsa, onu yapmış. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 1935 - 1936'larda ku
ruldu İlk olarak iki ana direk üzerine kurulmuştur. 
Bunlardan bir tanesi Etibank, diğeri ise Sümerbank-
tır. Sümerbank sanayide gelişmeyi sağlayacak, Eti
bank maden ve enerji sahasında. Kanunlar gayet sa
rih. İki tanede bunlara yardımcı olarak etüt mües
sesesi kurulmuş; araştırma, etüt müessesesi; Elekt
rik İşleri Etüt İdaresi ve Maden Tetkik Arama Ens
titüsü. Gene aynı tarihlere rastlıyor ve bunlar gayet 
güzel kanunlarla kurulmuşlardır. İyi yetkiler veril
miş, idareleri kolaylaştırılmış, 2490'dan dışarıya çı
karılmış, Sayıştay vizesine tabi kılınmamış ve «Dev
let memurları özel sektörün memurları gibidir» den
miş bu müessesenin memurlarına, ayrı ücret statü
leri getirilmiş. 

1950'lerde yeni hükümet iktidara geldiği zaman 
hepiniz hatırlayacaksınız bu, «Kamu İktisadî Teşeb-
şebbüslerini halka iade edelim» sloganını koymuşlar. 
'Bilakis, Kamu İktisadî Teşebbüsleri o tarihler - halka 
iade edilmemiş veya edilememiş, veyahut da satıla
mamış. Bilakis, dana da fazla geliştirilmiş. Yani, o 
tarihlerde Demokrat İktidar ilk başta düşündüğü şe
yin tersini yapmış ve Sümerbank'ı ve Etibank'ı par
çalara ayırarak yeni müesseseler ortaya çıkarmış. Tür
kiye Kömür İşletmesi, Karabük Demir Çelik, SBKA 
gibi kuruluşların hepsi bu müesseselerden çıkmış. 
Hatta, bunlara ilaveler getirilmiş Çimento Sanayii 
vesaire gibi.. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türk ekonomi
sine geçtiğimiz devrelerde önemli katkılarda bulun
duğunu kimse inkâr etmiyor ve biz de öyle bir şey 
söylemedik. Yalnız, son 10 yılda Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin devlete ve millete yük olmaya başladı
ğını da açık ve seçik olarak söyledik. Bu da doğru
dur. Maalesef buralara memleketteki birtakım or

tamların, politik çalkantıların sonucu olarak bu mü
esseseler bozulmaya başlamışlardır, fiyatları ayarla-
namamıştır, devamlı zarar eder hale getirilmişlerdir, 
bu müesseselere kaldırabileceklerinden daha fazla 
yük ve proje verilmiştir, bu müesseselerin kadroları 
şişirilmiştir. Neticede, son 10 sene içerisinde bu mü
esseselerde çok büyük gerileme mevcuttur. Bu da bir 
gerçek ve bunu da söylemek mecburiyetindeyiz. Ger
çekçi olarak da buna solüsyon, buna hal sureti bul
mak mecburiyetindeyiz. 

Bugün, iki senelik gayretten sonra gene iftiharla 
söylüyorum istediğimiz neticeye varamadık. Ama, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri başladığımız devredeki 
sıkıntılı durumlardan daha iyiye gitmeye başlamışlar
dır. Gazetelerde de okuyorsunuz, rakamlar ortada; 
incelendiği zaman da görülecektir. Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri bu yeni politikalar sonucu; yani 24 
Ocak'tan beri takip edilen politikalar sonucunda, 
kendi kendilerini bir parça daha iyi hale getirmeye 
başlamışlardır. Ama ben bunları katiyen yeterli gör
müyorum. Kamu İktisadî Teşebbüslerinde bu mille
tin büyük parası yatmaktadır. Milyonlar değil, mil
yarlar... Belki trilyon demek icap eder. Bunların çok 
daha iyi ve randımanlı kullanılması icap eder. 

IKamu İktisadî Teşebbüslerinin, memlekete katkı 
yapan, memlekete ilaveler yapan müesseseler hallinde 
tutulması ve gelecek olan politik iktidarlar tarafından 
da dejenere edilmemesi lazım. Düzenlemedeki ana 
kastımız da budur zaten. Dikkat edilirse, zaten pren
sip olarak getirilen, «dKamu İktisadî Teşebbüslerinin 
kuruluş ve teşkilatlanmasında, yukarıdaki ilkelerle 
birlikte hizmetin gerekliliği, ülke ekonomisine yarar
lılık, verimlilik ve kârlılık esasları gözönünde bulun
durulur.» diyor. Gayet tabiî bir kanunda neler yapı
lacaktır ve o kanunun kendisi çıktığı zaman; yani ka
nun kuvvetinde kararname çıktığı zaman görülecek
tir. Bu, bir yetki kanunudur. Burada bütün detayı 
vermenin imkânı yoktur. Sayın Hamitoğulları onla
rı soruyor bana, yani siorduğu suallerin bir kısmı 
maalesef öyle. Kanunların bizzat kendisi çıktığı za
man, yine bu Meclislere kanun kuvvetinde kararna
me hallinde geldiği zaman orada bütün istediği detay
lar olacaktır. Yalnız gayet tabiî kendisinin eğer özel, 
iyi fikirleri varsa biz her zaman, her yerden istifade 
ettiğimiz gibi, kendisinden de istifade ederiz. 

Biz, hıiçbr zaman özel kesim şöyle, Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri böyle diye de hiçbir yerde söyleme
dim. Yani, bir adet var, Kamu İktisadî Teşebbüsü 
deyince karşısına özel sektörü çıkarıyoruz, yani bu 
bir şey mantığı mı, ille bir yerin karşısına bir başka 
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birini mi çıkarmak?... öyle bir şeyin peşinde deği
liz, onu da doğru bulmuyoruz hiçbir zaman. 

Sayın Hamıitoğulları'mn verdiği rakamlar var. 
Zannediyorum bir yanlışlık yaptı, milyonları milyar 
diye okudu, yani onu tashih etmesini rica edenim çün
kü, aksi takdirde 727 milyar, 800 milyar gibi feshe
dilen şirketlerin sermayesi çıkıyor ki, bu mümkün 
değil. Herhalde rakamlar milyon olacak, onu bir 
taslhih ederse, tabiî binde bire düşüyor o vakit. 

Şimdi sorduğu bir suale de cevap vereyim. Ocak
tan, Mayıs 15'e kadar yeni kurulan şirketler. 

Kolektif şirketler 626 tane, 1 mlilyar 507 milyon 
sermayesi var. Komandit gayet ufak 89 tane, 158 
milyon sermayesi var. Anonim 1 725 tane, 26 milyar 
219 milyon sermayesi var. Limitet 1 389 tane, 4 mil
yar 374 milyon sermayesi var. Kooperatif de 356 ta
ne, 11 milyon serrmayesıi var. 

Feshedilen şirketlere gelince. 
Kolektif 1 319 tane, 787 milyon. Komandit 122 

adet, 77 milyon ve limitet de 24 adet, 188 milyon. 
Anonimde festi edilen yok. 

IBir de sermaye artışı olan şirketler var. Kolektif
te 1 milyar 700 milyon. Komanditte 159 milyon. 
Anonimde 85 milyar sermaye artışı. Limitette 7.7 
milyar. 

Şimdi dikkat edilirse 5 ay gibi bir sürede, yeni 
kurulan veya sermayesi artırılan şirketlerin sermaye 
miktarları, aşağı yukarı 110-120 milyarı bulmuştur. 
Buna mukabil feshedilen şirketlerin sermayelerinin 
yekûnu, aşağı yukarı 800 ilâ 900 milyon civarında
dır. 

Bizim takip ettiğimiz politikada esas itibariyle öz 
kaynaklara büyük itibar edilmesi lazımdır. Çünkü 
bu politikada büyük çapta kredi kullanmanın mah
zurları vardır, ağır faiz yükü altına girmemeleri için 
devamlı olarak şirketler sermaye artırımına zorlan
maktadırlar ve nitekim, son üç senedir sermaye ar
tışları eski yıllara kabil olmayacak derecede serma
ye artmıştır. Nitekim, 5 aylık devrede de bu rakam
ların 100 milyarın üzerine çıktığını görüyoruz. 

Sayın Hamıitoğulları'nın suallerinden bazıları ba
kanlıklarla ilgili, bakanlık sayısı ile ilgili; genelde ce
vap vereceğim. Aslında bakanlık sayısı, birtakım sos
yalist ülkelerde çok fazla. Geçenlerde Kızıl Çin'den 
bir şey öğrendik. Sanayi Bakanlığı, ağır sanayi ba
kanlığı, kimya işleri bakanlığı, hafif sanayi bakanlı
ğı, çelik işleri, çelik üretimi bakanlığı, yani 10 tane 
falan sanayi işlerine bakan bakan var dediler. Biz o 
görüşte değiliz, biz bakanlık sayısını prensip itibariyle 

I artırma değil, azaltmanın daha faydalı olacağı kaa-
tindeyiz. Bakanlık sayısı artırıldığı takdirde, maale
sef koordinasyonsuzluk, aşırı büyümeler meydana 
geliyor; tecrübeler bunu göstermiştir, ama nasıl ya
pılacak?.. Genel hatları ile bu şekilde cevap veriyo
rum, yani bir iç ticaret, dış ticaret, arkasından dış 
işçiler bakanlığı, tarım bakanlığı, orman bakanlığı, 
hayvancılık bakanlığı, yani bunları alt alta, tabiî bun
ların yanına başka istekler de gelecek Sayın Hamit-
oğullan, o vakit bizim, birtakım ülkeler var ki, on
lardan farklı hale gelmeyiz, Koordinasyonda fevka
lade zorluklar meydana gelir. Mühim olan bakanlık
ların sayısının artması değildir, işlerin iyi görülme-
sidir. Yani, zannediliyor ki, her işin başına bir ba
kanlık koyarsak o iş iyi görülür. Hayır, hiçbir za
man öyle olmadı, tşin iyi görülmesinin başka kaide
leri vardır, o kaideleri gereğince yerine getirelim; onu 
getirebilirsek muhakkak ki, öyle bakanlık sayısını ar
tırmadan meselelerimizi daha kolay hallederiz. 

Tarımla ilişkili politikalar yanlıştır dedi. Kendi
sine iştirak etmek mümkün değil. Tarım, bizim en 
güvendiğimiz sahadır ve Allah'ın izniyle de bu sene 
iyi bir mahsûl alacağımızı zannediyoruz. Herhalde 
kendisi, bu mahsuller alındıktan sonra mahcup ola
caktır. 

Merkezî yönetim ile yerel yönetim nasıl dengele
necek?.. O da yine, meselenin detaya inildiği zaman 
görülecek husus şudur. Yalnız bir noktayı söyleye
yim. Yerel yönetimlere önem vereceğiz. Yani, yerel 
yönetime önem vereceğiz ki, vatandaş Ankara'ya her 
işi için gelmesin. Anaprensibi söylememiz icap eder
se, taşraya önem vermek mecburiyetindeyiz ve sizle
rin, gelecek Meclislerin işlerini de kolaylaştırmak ba
kımından. Aksi takdirde Meclislerimiz, bugün sizler
de tahmin ediyorum onu çekiyorsunuz, iş taki/bin-

I den başka bir şey yapamaz hale geliyorlar. Vatandaş 
işlerini geliyor buralarda sizlere veya gelecek Meclis
lere takip ettirecek. Onun için orada işlerinin görül
mesini, büyük çapta orada görülmesini temin ede
cek bir organizasyona, reorganizasyona muhakkak 
gitmemiz lazım. Zannediyorum taşra ile şeyin arasın
daki dengeyi bu espriden, bu anlayıştan düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

ıSayın Başkan; 
iBen, şimdilik bu kadar izah ediyorum. Arkadaş

lar görüştükçe ayrıca izahatlarıma devam edeceğim. 
Çok teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

I Sayın Hazer, buyurun efendim. 
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MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarını; 

Bir olağanüstü dönemdeyiz, İçinde bulunduğu
muz şartlar yeni tedbirleri zarurî kılmaktadır. Bu 
«nedenle Hükümet, yeni bazı tedbirler için yetki iste
mektedir. Gerçi buna benzer tedbirler, buna benzer 
teşebbüsler geçmiş dönemlerde her Hükümet değişik
liğinde görülmüş, işitilmiştir; fakat bugünkü ihtiyaç, 
o geçmiş dönemlerin terakümü ile birlikte nazara 
alınacak kadar büyümüş, yayılmış ve vatandaşı yeni 
beklentilere sevk etmiştir. Gönül isterdi kıi, bu ted
birler normal kanunlarla olsun; fakat zamanımız kı
sa, bu kısa zamanda çok iş yapmak, çok düzenleme 
yapmak durumundayız. O itibarla Yetki Kararna
mesi Yetki Kanunu tedbirlerine ihtiyaç duyulmuş
tur., 

IBu yetkiyi baştan tespit etmek isterim ki, biz Sa
yın Özal'ın şahsına vermiyoruz, biz bunu Hüküme
tle veriyoruz. Bu bakımdan, meseleyi kendi boyutu 
içinde geniş cephesiyle düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Hem «Türkiye'de kamu idaresi çöküyor» diyeceğiz, 
hem ona seyirci kalacağız ve onun düzenlenmesini, 
düzelmesini zamana terk ederek duracağız. Bu müm
kün mü arkadaşlar?.. Elbette mümkün değil. 

Yeni bir anayasa yapıyoruz, bu yeni anayasayı 
destekleyecek yeni kadrolara, yeni teşkilata, yeni or
ganlara ihtiyaç vardır. Geçmiş Anayasalar, bilhassa 
1961 Anayasası, bu destek tedbirlerini zamanında 
almadığı için bazı noktalarda başarılı olamamış, ba
zı noktalarda da zararlı olmuştur. Elbette alınacak 
olan bu tedbirler demokratik esaslara uygun olacak
tır. Çünkü, bugünkü yönetim Millî Güvenlik Kuru
lunun kuruluşu ve çıkardıkları kanunlar, hepsi de
mokratik esaslara ve prensiplere dayalıdır, Yüce Mec
lisin kuruluşuna dair olan Kanun da bu fikirleri, bu 
prensipleri benimseyen hükümleri ihtiva etmekte
dir. 

Vereceğimiz Yetki Kanununun hudut ve şümu
lünü Anayasa tespit etmiştir. Hangi kanunlarda yet
ki verilemeyeceğini de hükme bağlamıştır. Anayasa
nın 64'ünoü maddesi sarihtir. Orada bazı arkadaşla
rımın temas ettikleri, «Kamu kuruluşu niteliğindeki 
kurumların durumlarına el atılmaz» diye bir hüküm 
yoktur. Binaenaleyh, onları, o kurumları da, (Mad
deleri okumuyorum vakit akmamak için) o kuruluş
ları da yeni ihtiyaçlara göre, yine demokratik esas
lar içinde ele almak mümkündür, hatta lazımdır. 

Onların organlarını yine kendileri seçecek, yine 
kendileri denetleyecek; ama onlara veçhe vere
cek kararnameyi Hükümet çıkaracaktır. 

Konu geniş, getirilen Kanun Tasarısı bir çerçeve 
kanunu mahiyetindedir. Her konuya kısa kısa temas 
edilmiş, ilkeleri belirtilmiştir; esasen böyle de olması 
zaruridir. Teferruat, gelecek tatbikatta alınacak yeni 
kararlarla Yüce Heyetinize getirtilecek ve uygulana
caktır. 

Bu kararnamelerin başarısı için Hükümetin mev
cut kadrosuyla değil, bu kadroya ek yeni bazı organ
larla takviye edilmesi lüzumuna şahsen karniyim, ya
ni devletin kamu kuruluşlarını yeniden düzenleyecek 
tedbirleri hir heyet, KİT'lerin durumunu tespit ede
cek bir başka heyet kurulmalı ve yine bunların hep
si Hükümetin kontrolü altında çalışmalıdır. 

Böyle olunca, tedbirler, alınacak kararlar daha 
isabetli olur. Esasen bugünkü Hükümet kodrosu bu 
işi tümüyle ele almaya sayı itibariyle de kâfi değil
dir. 

Türkiye'nin her konusu dile getirilebilir, burada 
malhallî idarelerin durumu, ekonomik vaziyet, tica
rî vaziyet, KİT'lerin durumu, bunların hepsi şikâyet 
konusudur. Bilhassa KİT'ler yıllardan beni şikâyet 
edilegelen konular halline gelmiştir. KİT'ler Atatürk' 
çü devletçilik anlayışından sapmasaydı acaba bugün 
şikâyet edilen duruma gelir miydi?.. İşte Hükümete, 
«Bunları, bu Altatürk'çü devletçilik anlayışı istikame
tine getirmek için size bu yetkiyi veriyoruz» diyoruz. 
Ortada bir şikâyet var, bunların çarelerini arayan bir 
Hükümet var, biz de o Hükümete destek olacağız; 
aynı zamanda denetleme yetkimizi, görevimizi de 
dikkatle yapacağız. 

Ben genel olarak getirilen Kanunun kabulü ve 
Hükümetin... 

Ben bir endişeye de cevap vermek veyahutta öğ
renmek istiyorum. Bu Kanun Tasarısıyla bir tensikat 
yapılmak istenildiği kanaatinde değilim, yani bir me
mur tasfiyesi 'söz konusu 'olduğu kanaatinde değildim; 
o itibarla bazı arkadaşların «Devlet kadroları altüst 
edilecektir» endişesine katılmıyorum ve ümit ede
rim ki, Hükümet de bu tedbiri böyle bir maksat için 
istemiyor, yani Hükümet, devlet kadroları altüst edi
lerek, tasfiyeler yapılarak, tensikat yapılarak bir dü
zenleme yapmayacaktır, Kadroları ihtiyaçlara göre 
düzenleyecek, bakanlıklar yeni esaslara göre kurula
cak, sadece bakanlıklar teşkilat kanunu başlı başına 
bir başarılı tedbirdir iyi alınırsa. Şimdiye kadar malu-
rnuâlkııiz, bakanlıklar hükümetlerin arzularına göre, 
zaman içinde bir kararnameyle çoğaltılıyordu, azal
tılıyordu. Şimdi bunlar ve diğer devlet teşekkülleri 
sadece kararnamelerle değil, kanunlarla kurulacak, 
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kanunlarla kaldırılacak ve ihtiyaçları da Meclisler
den geçirilerek giderilecektir. 

O itibarla kamu kuruluşlarının yeniden düzenlen
mesi, raorganisazsyonu konusunu bendeniz şahsen 
olumlu karşılıyorum ve olumlu oy vereceğim, Hükü
mete de demokratik esaslar içerisinde kalarak günü
müzün şartlarını da düşünerek tedbirleri, kararları 
biran evvel alıp Yüce Meclise sunmasını temenni 
ederek başarılar diliyorum, teşekkür ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Parlak, buyurun. 
EVLlYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin kıymetli üyeleri; 
Görüşmeye başladığımız ve Hükümetimize ka

mu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, yetki ve gö
revlerimi yenliden düzenlemek amacıyla kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verecek bu Tasa
rının yerinde olduğunu ve genel olarak lehinde bu
lunduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Kanun (Tasarısının gerek genel gerekçesinde ve ge
rekse Sayın Başbakan Yardımcısının burada yüce 
huzurunuzda yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz ki, 
yıllardan beri kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş
ları ile görevleriyle yetkileriyle büyük bir karma
şıklığın İçine sokulmuş ve bugün işlemez halde oldu
ğunu hepliımiz apaçık görmüş bulunmaktayız. 

O halde, bu kamu kurum ve kuruluşlarının mut
laka düzenlenmesi ve 12 Eylül 1980'den sonra ha
yatî önem taşıyan birçok konu gibi, bu konunun da 
ele alınması gerekir. Ya ayrı ayrı kanun tasarıları 
hazırlanacak Yüce Meclisimize sunulacak veya za
man itibarıyla mümkün olmadığı için Yetki Kanu
nuyla Hükümete yetkiyi tanıyıp, bunların düzenlen
mesini kendilerinden isteyeceğiz. 

Meclisimizin kuruluşunun ana amacını teşkil eden 
yasama faaliyetlerini ve açıklanan demokraıtik düze
ne dönüş takvimine göre ayrı ayrı kanun tasarıları
nın Yüce Meclisimizden geçirilip neticelendirilmes'i 
mümkün değildir. Yıllardan beri ele alınmayan bu 
sorunun, geleceğe bırakılması da mümkün değildir. 
Bütün bu sebeplerden dolayı, bu Kanun Tasarısının 
Yüce Meclisimizde çok kıymetli görüşler açıklayan 
üyelerimizin düşünceleriyle belirttikleri sakıncalarıy-
ia dikkate alınarak ve özellikle çok kıymetli Bütçe -
Plan Komisyonu üyelerimizin rapora ekledikleri mu
halefet notlarını da göz önüne alarak, yapacağımız 
değişikliklerle Hükümete bu yetki tanınmalıdır, ve
rilmelidir. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Bu Yetki Kanunu ile birlikte dolaylı olarak ka

mu kurum ve kuruluşlarının işlevine etki eden tar
iki konuya değinmek istiyorum. Kamu kurum ve 
kuruluşlarının bugüne tkadar verimsizliğine neden 
olan en büyük unsurların başında, bence, bu kurum 
ve kuruluşlarına atanan yönetici ve diğer elemanların 
sayısı ve niteliği de büyük önem arz etmektedir. 

Sayın Başbakan Yardımcısı, burada yaptığı açık
lamalarından sonra, bu Yetki Kanunu tanındığı tak
dirde kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzen
lenmesi suretiyle bürokratik çapraşıklıklarını giderile
ceğini, bürokrasi engellerinin asgariye indirileceğini, 
kırtasiyeciliğin asgarî dereceye indirileceğini ifade et
miş olmalarına rağmen, kamu kurum ve kuruluşla
rının personel durumunu düzenlemekle ilgili bir tek 
cümle kullanmadıklan içlin, endişem odur ki, bu Yet
ki Kanunundan sonra yapılacak en iyi düzenleme
lere rağmen, bu kamu kurum ve kuruluşlarının ve
rimli olacağına inanmamaktayım. 

Yılardan beri, özellikle uygulanan politikalar so
nucunda ülke düzeyindeki kamu kurum ve kuruluş
larının yönetici ve diğer elemanları, gerek nitelik ve 
gerekse sayı yönünden dağılımları dengesizlik arz 
etmiştir. 

Özellikle mahrumiyet bölgeleri diye nitelendirdi
ğimiz il ve ilçelerdeki her seviyedeki yönetici ve ele
man, maalesef yılardan beri hem sayıca az ve hem 
de nitelik yönünden büyük çoğunluğu maalesef ye
tersiz olmuştur. 

Bu dönemde de, bugüne kadar bu konuda en 
ufak bir düzenleme kesinlikle yapılmamıştır. Bunu 
çok açık bir örnekle izah etmek istiyorum: Halen, 
Hakkâri ve benzeri illerde görev yapan kamu ku
rum ve kuruluşlarının yönetici ve diğer elemanları, 
büyük çoğunlukla iki gruptan oluşmaktadır: Birinci 
grubu, okulu yeni bitirmiş, mesleğe yeni atanan staj
yer durumundaki gruptur. Bugün öğretmen yeni me
zundur, doktor yeni mezundur, savcı yeni mezun
dur, hâkim yenli mezundur, mühendis yeni mezun
dur, ebe, hemşire tümü bu durumdadır. Bu kurum
ların başındaki yöneticilerde bu mesleğe ilk defa 
başlayan kişilerden oluşmaktadır, örneğin malmüdü
rü yenidir, millî eğitim müdürü yenidir, sağlıik 
müdürü yenidir, defterdarı yenidir, emniyet müdü
rü yenidir, vali muavini yenidir, kaymakamı ikin
ci veya üçüncü senesindedir, polis memurları da 
ya iki ya üçüncü senesindedir; hatta valiler bile, 
1936'da vilayet olan bu illimize bugüne kadar, ilk 
valiliklerine bu 'ilde başlamaktadırlar. 
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Şimdi, bu atanan kamu görevlileri, acemiliklerini 
ve tecrübesizliklerini burada giderdikten sonra, çok 
kıymetli ve başarılı olanları çıkıyor, diğer illere aynı 
görevle veya daha üstün görevlerle atanabiliyorlar.. 
Başarısız olanları ise, bu görevlerimden alınıyorlar, 
daha alt kademeden görevlerle başka illere atanıyor
lar, 

Gelelim ikinci gruiba : ikinci grup kamu görev
lisi de, geçmişten beri uygulanmıştır, diğer illerde 
denenen, başarılı olamayan veya zararlı faaliyetleri 
görülen 'kesimden olup, cezalandırma amacıyla bu
raya atananlardır ki, halk arasında bunlara «sürgün 
edilenler» denilir. 

Halen bu uygulama, bu Yönetim döneminde de 
devam etmektedir. Somut olarak örnek vereceğim : 
Takriben üç ay önce bir bakanlığın zat işleri genel 
müdürü, (Ki ilgililer istedikleri takdirde isim de ve
receğim) geçen yıl başka illerden yönetici olarak ata
nan iki görevlinin tutumlarını arz edip, bu ilden alın
masını istediğinde aldığım cevap şu olmuştur : «Efen
dim, biz de bu arkadaşları tanıyoruz, geçen yıl is
tifa etsinler diye Hakkâri'ye verdik; ama geldiler ne 
yapalım.» Bu kadar acı ve halen bu zihniyetin devam 
ettiğini kanıtlayan bu cevabı Yüksek Takdirlerinize 
arz ediyorum. 

IBu iki grufbun görevlendirildiği bu bölgeler, he
pimizce bilinmektedir ki, her türlü hizmete en çok 
susamış durumdaki illerdir. Bu İM gruptaki kamu ke
siminin başarılı olanlarını tenzih ederim; geriye ka
lanların durumu, maalesef istismarcı çevreler için geç
mişte bir kolaylık yarattaışitır. 

Endişem odur ki; gelecekte de bu düzen değiştiril-
mezse, 'kamu personeli için uygulanan bu durum, 
yine istismarcı zihniyetler için bir istismar olanağı 
sağlayacaktır, endişem budur. 

ıHer türlü önemli soruna çok samim/iyetle par
mak basan ve çözüm getiren Hükümetimizden bu 
konuya da mutlaka samimiyetle bir yaklaşım gös
termesini, gerekli olan kanunî tedbirleri almalarını 
ve bütün balkanlarımızın kendilerine bağlı bulunan 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki elemanları bu yön
leriyle 'tetkik ettirip, gerektliğinde değiştirme cihetine 
gitmelerini Yüksek huzurunuzda kendilerine arz et
meyi bir görev biliyorum,! 

Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
İkinci vurgulamak istediğim noktayı, çok değerli 

'birçok arkadaşımız ifade buyurdular. 

Şulbat ayında çıkarılan 4334 sayılı Kararname
nin mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini 
'ben de vurgulamak istiyorum : Özellikle bir örnekle 
ifade etımelk istiyorum : Mlillî Eğitim Bakanlığında 
5C1D binin üzerinde personelin kadro, terfi, kıdem, si
cil, emeklilik işlemlerini yıllardan beri sağlıklı bir 
şekilde yürüten Özlük İşleri Genel Müdürlüğünün 
kaldırılarak, Personel Atama Genel Müdürlüğü bün
yesinde yalnız bir genel müdür yardımcısı vasıtasıyla 
yürütülmesinin karar altına alınması, hizmetin aksa
ması yönünden endişe yaratmaktadır. Genel müdür
lüklerin sayısal yönden azaltılması mutlaka gerekli
dir; ama iş hacimleri, personel sayıları ve ülke dü
zeyindeki örgütlenmeleri dikkate alınarak bunlara 
verilecek genel müdür yardımcıları sayısının buna 
göre düzenlenmesi her halde gereklidir. Bunu da 
Büyük Hükümete büligi için sunmak istiyorum. 

Son olarak bu Kanun vesilesiyle bir temennimi 
Yüce Huzurunuzda ifade etmek istiyorum.. 

Hükümetimiz zaman zaman kanun tasarılarını 
Yüce Meclise sunduktan sonra ve bu kanun tasarı
ları komisyonlarda uzun süreler görüşülmeye başlan
dıktan sonra, kendi tabiî halkları olan yetkiyi kul
lanarak geri istemektedirler ve o zamana kadar ko
misyonlarda yapılan çalışmalar Hükümete geri git
mediği için, bir nevi boşa gider duruma düşmektedir. 

örneğin; bu Yetki Kanunu gelmeden önce, Diya
net İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu önce Millî Eği
tim Komüsyonunda 1,5 ay kadar ve bir o kadar za
man içerisinde de Bütçe-Plan Komisyonunda enine 
iboyuna, uzun süreler toplantılar yapılarak tartışılmış, 
çok önem arz eden bir Kanun Tasarısı olduğu için, 
'büyük katkılar yapıldığına inanmış bulunmaktayım. 
Bu Yetki Kanunu geldikten sonra Hükümet kendi 
Tasarısını geri çektiğinden, bütün bu çalışmalar bir 
nevi boşa gitmiş bulunmaktadır. 

Her türlü siyasî düşünceden uzak, aynı düşünce
yi 12 Eylül felsefesini paylaşan Meclisimizin ilgili 
ihtisas komisyonlarının bu çalışmaları da şayet Hü
kümetçe geri istenir ve bu alanda yapılacak yeni dü
zenlemeler veya metinler için dikkatle incelenirse, 
zannedersem büyük yararı olur görüşündeyim. Bunu 
da bilgilerinize arz etmek istiyorum.. 

Sayın Başkan, Yüce Mfeclisin değerli üyeleri; 
Vurgulamaya çalıştığım bu üç noktanın ve özel

likle kamu kurum ve kuruluşlarının verimsizliğini ya-
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ratan unsur olarak <bence personel durumunun da 
özellikle Hükümetçe ele alınıp çözüm yolu buluna
cağı inancımı burada ifade eder, hepinize en derin 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değeri üyeler; 98 inci Birleşimimi
zin ikinci oturumunu açıyorum. 

Oturumu kapamadan evvel Sayın Hamitoğulları, 
Sayın Bakanın konuşmasına çok kısa bir cevap ve
receklerini, bir açıklama yapacaklarını bildirdiler. 

Sayın Hamitoğulları söz vereceğim; fakat sizin 
ses tonunuz müsaittir; oradan daha kısa olur müm
künse. 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — izin verirseniz, 
not tutanları da düşünerek, oradan konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
söz verdiğiniz için teşekkür ederim. 

Efendim, Değerli Bakanımızla herhangi bir po 
temliğe girişmek içtin değil; zaten hiçbir zaman böy
le bir ihtiyacı da duymayız, yaran da yok, yalnız bir-
iki noktayı belirtmekte zannediyorum ki yarar var. 

önce şunu belirteyim; Türkiyemiz, öylesine bir 
aşamaya gelmiştir ki, özel kesimlin çerçevesinde ka
lan bütün olanaklarını en verimli hale getirmeden, 
kamusal ekonomik kesimin; ki burada sadece KİT'ler 
değil, KİT'ler, Devletin iktisadî hayata yaptığı doğ
rudan müdahalelerin boyutunu sadece açıklamakta
dır. Onun dışında, dolaylı müdahaleler var; ikisine 
birden KEK diyorum; (Kamu Ekonomik Kesimi) 
bunun da içerdiği bütün olanakları, Atatürkçü doğ
rultuda, tekrar söylüyorum, en iyi şekilde harekete 
geçirmeden; ekonomik gelişmeyi, sosyal adalet için
de gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Onun için, 
Türkiye ekonomisinıim bir ayağı özel kesimde, öbür 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Değerli üyeler; 
Oturuma 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.10 

ayağı kamusal kesimdedir. İki ayak güçlü hale geti
rilmeden, sağlıklı bir şekilde yürümek ve hızlanmak 
mümkün değildir. Onu belirtmiş olayım efendim. 
Onun için, KİT'lere bu açıdan yaklaşmadığımız tak
dirde, soruna çözüm yoktur. 

Konuya değinmişken, «Özel kesimde de büyük 
sorunlar vardır» diye arz ettim ve bazı örnekler ver
dim. Sayın Bakanımdan, Bütçe sırasında yazıilı ve
receklerini vaat ettikleri bilgileri alamadığım için, ben 
İstatistik Enstitüsünün verdiği rakamları burada kul
landım ve burada protesto edilen senetlerim 1981'de 
137 milyar liraya vardığımı bu veriler söylemektedir, 
onu kullandım. Bir ikindi veri de; kullandığım veri 
aynen doğrudur, ama gerçekleri aynı oranda yansıt
makta mıdır, bunu bilemem; fakat Dünya gazetesinin 
9 Mart 1982 tarihli nüshasından alınmıştır, başka ga
zetelere de yansımıştır. Burada önemli olan (Bu ra
kam doğru olmayabilir, ben ilmen bunun, bu kadar 
olduğunu söyleyemem) bunun az - çok olması değil, 
önemli olan husus şudur: «Sadece KİT'lerin sorunları 
var da, özel kesimin yok» diyemeyiz; özel kesimi
mizin de büyük sorunları var. Bunu belirten bir veri 
olarak kulandan ve özellikle özel kesimde küçük 
müteşebbislerin büyük sorunları var. Sadece bazı hol
dinglerin başarısına bakarak, «Özel kesim başarılı
dır.» diyemeyiz. Ben sadece bunları belirtmek iste
dim. Sorun, sadece KİT'lere has değildir; ekonomi
nin bünyesine arız Olmuş hastalıklar vardır, bunları 
tümden gidermek gereklidir. KİT'leri çözebilmek 
içıin ise, verime kavuşturabilmek için ise, Atatürkçü 
bir model içerisinde işe yaklaşmak gerektiği ve inan
cı içerisinde onu belirttim efendim. 

»>•« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik K1TAPÇIG1L 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ İmren AYKUT 
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Çok teşekkür edefirn, konuyu tavzih ederek ko
nuşmamı noktalıyorum efendim. Sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğül-
ları. 

Sayın Yeğenağa, buyurun efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Sayın Mehmet Hazer'ıin fikirlerine aynen katladı

ğımı söyleyebilirim, aynı şeyleri tekrarlamaya lüzum 
görmüyorum. 

Yılların 'ihtiyacı olan bir konu bugün huzurunuz
da. Hükümetimize vereceğimiz Kanun Niteliğinde Ka
rarname Çıkarma Yetkisi ile çıkarılacak reorganizas-
yon kanunlarının en iyi bir şekilde olacağına kaniim. 
Bir kere, Devlet idaresinde bürokrasinin % 50 azaltıl
ması sağlanabilse, (Bu yeni kanunlarla) bürokrasinin 
yüzde 50 azaltılabilmesi demek, Türk Milletimin ran
dımanının % 50 artması demek olacaktır. 

tkfinoi bir husus; iktisadî Devlet Teşekküllerini 
daha rantabi bir şekilde çalıştırabilmek demek, üre-
Itümin artımını sağlamak demek, birim maliyet fiyat
larının düşürülmesi demek ve yine de büyük bir güç 
olan İktisadî Devlet Teşekküllerinin daha faydalı 
işlemlerini sağlamak demek olacak. Fakat, bütün bu 
Yetki Kanunu, yalnız Devlet sektörünü, Devlet ida
resini ve İktisadî Devlet Teşekküllerini reorganize et
me mahiyetinde. Asıl bugün için benim gördüğüm en 
büyük sorun, Hükümetimize asıl vermemiz gereken; iş 
düşünen, iş kafalı Hükümet olmak ve iş yaratıcı bü
tün güçleri (Fertleri dahil, özel sektörü dahil) hareke
te geçirecek yetkiler olmalıdır. 

Bugün memleketimizin en büyük sorunu, piyasa 
durgunluğu ve işsizlik sorunudur. Toplu Konut Ka
nunu çıkmıştır; fakat 1,5 ila 2 milyon işçi çalıştıran 
inşaat kesimi, hâlâ seferber olup işe başlamış durum
da değil. Demek ki Toplu Konut Kanununda bütün 
vatandaşları seferber edecek imkân mevcut değil. Ev
vela Toplu Konut Kanununu yeniden ele alıp, bütün 
vatandaşları seferber edecek hale getirmemiz gerekir. 

Diğer uyarılarım şuradan neşet ediyor efendim : 
Çok yakında yurt dışındaki işçilerimizin büyük bir 
kısmı yurda dönecek. Duyuyoruz; Almanya'dan 120 
bin ila 200 bine yakın işçi yurda katî olarak dönmek 
üzere. Bu işçilerimizin tasarrufları var. Bu tasarrufla
rıyla geldikleri zaman, o işçilerimizin satın alabilece
ği bir meta bulmaları lazım. Bu nedir?.. Konuttur, 
bağdır, bahçedir, hisse • senedidir, Devlet tahvilidir, 
güvenilir Devlet tahvilidir. 

Asıl Hükümetimize vermemiz gereken yetkiler; bu 
güçleri seferber edecek, bu tasarrufları bir araya ge-
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tirebilecek yetkiler olmalıdır. Misal : Hepimizin hayal 
maddesi olan Atatürk Barajı gibi barajların yapılma
sına önayak olacak yeni şirketlerin teşekkül ettiril
mesi; yollar, köprüler, gerekirse paralı yollar, paralı 
köprüler ve toplu taşıma sistemleri gibi kısmen veya 
tamamen yatırım masraflarını kendiliklerinden karşı
layabilecek yeni şirketlerin ve tesislerin kurulmasına 
imkân verecek mevzuatı yürür hale getirmek lazım. 
İcabında uluslararası para piyasasına dahi açılmak 
suretiyle, bu yatırımları gerçekleştirmekte büyük fay
da vardır. 

Bence, Hükümetimize yeni vermemiz gereken yet
kilerin başında şunlar gelir : Halka açık ve gerekti
ğinde çok uluslu şirketlerin organizasyonuna ve bu 
şirketlerin faaliyet dalıyla, sürelerinin tayinine, hisse 
senetleri, kâr ortaklığı belgeleri ve tahviller çıkarma
ya ve bunlara gerektiğinde kâr garantisi vermeye, 
yeni teşekkül edecek şirketlerin sermayesine Devletin 
de iştirak etmesinde ve benzeri tesislerin aynî serma
ye olarak bu şirkete iştirak ettirilmesinde de büyük 
fayda vardır. 

Verilecek yetkiler arasında; bu çıkarılacak tahvil
lerin, kâr ortaklığı belgelerinin ve hisse senetlerinin 
herhangi bir şekilde vergiden muaf olması veyahut 
mevcut vergileri sıfıra kadar indirecek şekle getiril
mesinde büyük yarar var. Hatta ve hatta, çok kıy
metli bir arkadaşımızın gündem dışı bir görüşmesin
de de söylediği gibi, yabancı paralar ve altın esası 
üzerinden tahvil çıkarmaya da yetki vermemizde fay
da var. 

Şirketlerce kurulacak tesislerle, bu şirketlere aynî 
sermaye olarak devredilecek tesislerin tarifelerinin 
ekonomik ve malî esaslara ve ortaklara, piyasa şart
larına göre, tatmin eder bir gelir sağlayacak şekilde 
tespitinde ve Devlet teşekküllerinde bu konuda çalı
şan idarelerin de bir koordinasyon altında birleşti
rilmesinde ve bütün güçleri seferber etmekte büyük 
yarar görürüm. Bence, vereceğimiz bu kanun niteli
ğinde kararname çıkarma yetkisi, yalnız devlet sektö
rünü harekete geçirecektir. Halkın küçük tasarrufu
nu ve vatandaşı topyekûn seferber etme imkânını ver
meyeceğini yakınarak söylemek isterim. Bence, daha 
büyük yetki vermemiz gerekirdi. 

Sayın Hamitoğulları bir tabire değindiler, «Mille
tin Hükümeti» dediler. Evet, milletin hükümeti ol
mak için, milleti topyekûn seferber eden hükümet ve 
bu yetkiye sahip olan hükümet, hakikaten milletin hü
kümetidir. Aslında bu üç sözle söylenir : «Milletin 
hükümeti, milletle beraber, milletin yanında.» Üçlü-
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dür bu; bir tanesini hatırlattığından dolayı da ken
disine teşekkür ederim. 

Maruzatım bu kadar efendim. Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler, Hükümetimizin Sayın Temsilcileri, 
Sayın Bakanlar; 

Bendeniz sözlerime başlarken, öncelikle burada 
şu anda Anayasa Komisyonu Üyelerimizin burun-
masını teşekkürle karşılıyorum. Anlatacağım ve üze
rinde durmak 'istediğim konu ve önerilerimi bu olay 
haklı göstermek bakımından bence bir örnek olmak
tadır. 

Diğer, yandan, bir miktar bütçe müzakereleri şek
linde sürüp gelen bugünkü konuşmalardan sonra ben, 
konunun ekonomik yönü yerine, daha ziyade huku
kî durum üzerinde konuşmak istiyorum. Bu neden
le, belki konuşmamın sonunda hukukî sonucu ve pra
tik yararı sağlamak için yasal değişikliğe dah'i gerek 
görülebilir; dana evvelce Millî Güvenlik Konseyin
ce çıkarılmış 64 Numaralı Karar gibi. 

Taslarının bütünü üzerinde söylenecek tabiatiyle 
çok söz ıvar. Bütçe Komisyonumuzun raporunda ta
sarının amacı sayılırken birinci paragrafta, gereğin
den fazla genişleyen hiyerarşik yapıda köklü 'bir de
ğişiklikten söz edilmektedir. Bununla ne denilmek 
İstendiğini ben anlayamadım. Hiyerarşi, yukarıdan 
aşağıya dikey bir durumu anlatır. Yayılması değil, 
yükselmesi, fazlalaşması balhi's konusudur. Gerçekten, 
Tasarıda «Gereğinden fazla genişleyen hiyerarşik ya
pıda köklü bir değişiklik» demektedir Komisyonu
muz raporunda. 

Amacın Ibu yolla hizmet maliyetini azaltmak ol
duğu söylenmektedir. Halbuki Hükümet gerekçesin
de değişiklik ıbaşka nedenlere bağlanmıştır. Kamu 
(hizmetlerinin yürütülmesindeki yapısal aksaklikların 
Süratle giderilmesiinde nedenler özetlenmiş bulun
maktadır. Akçalı durumlardan fazla miktarda bahse
dilmemiştir. Doğrusu da sanırım budur. Hükümet 
gerekçesinde hiyerarşiden bahsedilmiştir; ama bu bü
tünüyle başka şekilde yer almıştır. Gerçekten, «Ayrı
ca, kamu kuruluşlarının teşkilatı gereksiz yere .ge
nişlerken hiyerarşik yapıda ve uravanlandirmada bir
lik ve parallelliğin korunması zamanı geldiği hisse
dilmektedir.» denmektedir. 

Diğer taraftan, Tasarı aslında beyhude tartışma
lara yol açmıştır. Anayasanın, kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisi veren 64 üncü maddesinde, I 

Millî Güvenlik Konseyince 64 Numaralı Kararla son 
yapılan değişiklikte, yetki tasarısındaki ilkelerle ilgili 
Anayasamızın 64 üncü madde hükmü kaldırılmıştır. 
Buna rağmen daha üç ay önce yapılmış bir Anayasa 
değişikliğinin gereksiz kıldığı bir düzenleme, Tasa
rının yarısından fazlasını oluşturmakta ve pek çok 
üye buna karşı koymaktadır. ıBu nedenle de Tasarı
dan bu ibölümün çıkarılmasının gerekeceğini zanne
diyorum, bunu gereksiz buluyorum. Hükümetin bunu 
niçin yaptığını da anlamak imkânı yoktur. Kendileri 
mesela, kaldırılacak kanun hükümlerinden burada 
'bahsetmemişlerdir. Evvelki 64 üncü maddede (bu var
dı; ama bugün yazılmamıştır. 

'Niçin ilkelerden bahsediyorlar?.. Nitekim, evvelki 
değişiklikte ilkeler kalkmış ve bankerler için çıka
rılmış olan Kararnamede kısaca, net, açık bir hü
küm getirilmiş ve Yüce Genel Kururunuz da bunu 
kabul etmiş bulunmaktadır. Ne diyor orada, ilke
lerde?.. Bir sayfa ilkeler sayılmıştır; a, b, c, d falan... 
Halbuki, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin 
işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve 
bunlara para yatırmış olanların haklarımın güvence 
altına alınması amacıyla ıbu konuda Bakanlar Kuru
lunun bir yıl süreyle kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi vermiştir. Bunun ötesi?.. Hiç ilkeler 
yazılmamıştır ve yazılmasına gerek yoktur. Hatta 
bana göre, Anayasadaki bu değişiklik şu kadar kısa 
zaman evvel yapıldığı için, bir yasaklayıcı hüküm 
mahiyetinde ve niteliğindedir, 

Diğer taraftan, burada asıl üzerinde durmak iste
diğimiz, kanun hükmündeki kararnamelerle alınmış 
olan yetiki kullanıldıktan sonra Meclisimizin durumu
nun ne olacağıdır. Hemen yasalaştırılacak mıdır çı
karılmış olan kanun hükmündeki kararnameler; biz 
'bugün yetki verirsek?.. Bunların yasalaşmasından 
sonra Hükümetin kanun hükmünde kararname çıkar
ma hakkı sürecek midir?.. Örneğin; kabul edeceğimiz 
Tasarıdan hemen sonra çıkarılan bir kanun hükmün
deki kararname Meclisimize gelir ve 10 gün içinde 
kanunlaşırsa, Hükümet bu kanunu da değiştirebilecek 
midir?.. Kanun hükmündeki kararname çıkarma yet
kisi verilirken gaye nedir?.. Düzenlenmesi güç bir 
alanda sürat kazanmak ve yanılmalar olabileceğini 
kabul etmektir ve yanılmalar sonunda hâsıl olan du
rumu hemen dıüzeltebilrne imkânını elde bulundur
maktır. 

20.1.1971 tarihinde ve 1'488 sayılı Yasayla Ana
yasamız değişmiş ve 10 yıl içerisinde bu değişiklik 
sebebiyle (Ki, kanun hükmünde kararname çıkarma 
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hakkı bu -değişiklikle verıilmiş bulunuyordu) 23.5.19712 
-gün ve 1589 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4744.1975 gün ve 1877 sayılı Devlet Sanayi ve işçi 
Yatırım Bankası Kurulması Hakkında Yetki Kanu
nu, 26J9.(1978 gün ve 2171 sayılı Kamu Yönetiminde 
ve Harcamalarında Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak 
ve Savurganlığı önlemek Amacıyla Alınacak Ekono
mik ve Malî önlemler Hakkında Kanun, bir de Mec
lisimizin ,13J1.1982 tarihinde kalbul etmiş olduğu 2578 
sayılı ve biraz evvel okuduğum Ödeme Güçlüğü İçin
de Bulunan Ban/kerlerin işlemleri Hakkında Yetki 
Kanunu olmak üzere 4 adet kanun çıkarılmıştır. Bir 
de -şimdi 5 inci olarak önümüze bir Yetki Kanunu 
gelmiş bulunmaktadır. O halde, çok yeni bir uygu
lama içindeyiz. 

IBurada, çıkarılacak kararnamelerin sonunun ne 
olacağını ve Meclisimizde ne zaman ve nasıl görüşü
leceğini çözmek durumundayız. Bu nedenle de ko
nuyu, Anayasa Komisyonundan geçirmek Bü'tçe-
Plan Komisyonu bakımından yerinde olurdu kanısın
dayım; Danışma Meclisi bakımından da aynı şekilde 
söyleyeceğim,. 

İNİ tekim, Bankerler hakkındaki Yetki Kanunu 5 
'komisyonun üyelerinden oluşan karma ve geçici bir 
komisyonda görüşülmüştür. Bu Komisyon; Anayasa, 
Adalet, iktisadî işler, Malî işler ve Bütçe-Plan Ko-
mii-siyomu üyelerinden oluşan 15 kişilik bir komisyon
du. Bu Yetki Kanununun yalnız Bütçe-Plan Komis
yonuna havalesi, sanırım ki bu Komisyondaki arka
daşlarımızı da yormuş olması gerekir. Bu olayda Ana
yasa Komisyonunun düşüncesini almanın çok yerin
de olacağına kaniyim. örneğin; Anayasa Komisyo
nu ilkelerin yazılmasını uygun görmeyedilirdi, bu se
beple de bu tartışmalar olmazdı. 

Diğer taraftan, kanun hükmündeki kararname
ler hemen görüşüldüğü takdirde ne gibi bir sonuç 
olacaktır; bu çok önemli. Meclisimizde bir gün önce 
konuşulup kanunlaşmış bulunan bir kanun hükmün-
deiki kararnamenin yerini alan kanunu Hükümet bir 
ıgün sonra değiştirebilecek midir?.. Anayasa bu ko
nuda kararnamelerin aynı gün Meclise şevkini ve 
Ibunların öncelik ve ivedilikle incelenmesini emretmiş
tir; falkat bu emri yazddığı şekilde anlarsak, Meclisi
mizin ıbir gün önce büyük tartışmalarla kaibul ettiği 
ve Konseyce de onaylanarak yasalaşan bir hükmü, 
Ihenüz yetki süresi bitmediği için, Hükümetin değiş
tirmesi giıbi bir durum ortaya çıkacaktır- Gerçekten, 
ıbir gün evvel komisyondan başka türlü gelmiş olan 
bir kanun hükmündeki kararnamenin yasalaşması 

anında Sayın Başbakanın ve bütün Ka'binenin bu
rada olduğunu düşününüz; bir arkadaşımız çıkıp bir 
önerge veriyor ve Başbakan diyor ki, «Hayır, ben 
ıbuna katılmıyorum. Çünkü, bizim gayelerimize ta
mamıyla aykırı, Hükümet -olaralk katılmıyoruz.» ve 
önenge o gün kalbul ediliyor ve •kanunlaşıyor.., 
Şimdi, Başbakanın ve Hükümetin yetkisi var. Peki, 
bunu değiştirecek bir kanun hükmünde kararname 
çıkaracak mı?. Bu, üzerinde ciddî olarak durulması 
lazım gelen bir sorun. Bu, gerçekten çelişki yarata
cak ve hatta belki bu uzayıp gidecektir. Eğer Hü
kümettin kanunu değiştirebileceğini bu haliyle kalbul 
edeceksek, bu bir yazboz tahtasına dönüşecektir. 

Anayasanın 64 üncü maddesinin son fıkrası, Ana
yasa Mahkemesinde kanun hükmünde ıkararnamele-
rin de Anayasaya uygunluğunun inceleneceğini gös
termiştir. Eğer öncelik ve ivedilikle incelenip kanun-
şacak iseler, Anayasa Mahkemesine ne zaman baş
vurulacaktır? 

Halen bizi seçen Millî Güvenlik Konseyince 
oluşturulan bir Hükümet vardır. Bu Hükümetin kuv
vetli olaralk güvenle çalışmasında büyük yararlar dü
şünmekteyim. Hatta Hükümetin, bir yasa değişik-
ğiyle Danışma Meclisinin, dolayısıyla Kurucu Mecli
sin bünyeisinde yer almasının yararlılığı ağır basa-
cakısa, candan arzu ederim. 

ıŞimdi vereceğiniz yetkiyle bu Hükümetin, tanı
nan süre içerisinde amacı sağlama yolunda gerekli 
kararları süratle almasını ve gerekiyorsa bunlarda 
en kısa zamanda hizmetin gereği düzeltmeleri yap
masını düşünürüm. Meclisimizin kendine zamanında 
arz edilen kararnameler üzerinde amacın saptırılma-
maısı ve yetkinin aşılmamasını sağlamak için dikkatle 
durmasını ve böyle bir durum yoksa, süre so
nuna kadar bekleyip, en son şeklini alacak karar
nameyi kanunlaştırmasını isterim. Bunun, işin gere
ğine daha uygun düşeceğine inanıyorum. 

-Nitekim, zannediyorum bizim kanun hükmünde
ki kararnameler konusu Anayasamıza Fransız Ana
yasasından alınmış. 'Fransız Anayasasındaki 314, 37 ve 
318 inci maddeler bunu telkin ediyor ve devre sonu
na kadar bu kanunlaşmıyor, hatta devreden sonra da 
kanunlaşmıyor, yalnız Meclise arz edilmesi yeterli 
bulunuyor. Sanıyorum daha önceki uygulamalar da 
bunu telkin ediyor. 

'Ben, konuyu bundan 15 gün evveline kadar ka
tiyen böyle düşünmüyordum; fakat 15 gün evvel bir 
incelemeye girdiğimde şöyle bir durum gördüm : 
Evvelce H5189 sayılı Kanuna göre 12 tane kanun hü'k-
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münde kararname çıkarılmış. Ki, 12 noi Kararname 
2 yıllık yetki süresinin son günü olan 31.5.1974 günü 
çıkarılmış ve ondan evvelki bütün kararnamelerin 
içeriğini toplayarak kendisi yeniden düzenlenmiştir. 
işte, bu sürenin akalbinde o zamanki Meclis bunu ele 
almış, belli ve makûl bir sürede kanunlaştırmıştır. 
Ondan evvelki kanun hükmündeki kararnamelerin 
Iher gün değiştirilebileceğini düşünerek tenkit ediyor
dum bir zamanlar ve diyordum ki; Meclisler çalış
mıyor, işler yürümüyor, konuların üzerinde durulmu
yor, Anayasanın hükmü ilhmal ediliyor... Fakat son
ra anladım ki, yapılan şey o değil. Gerçekten biz 
bugün elimizdeki birtakım kararnameleri derhal ka
nunlaştırmaya başlarsak, ertesi gün Hükümetin ne 
yapacağı belli değil., 

Çok enteresandır, ondan sonra ayrı ayrı İktidar
lar devrinde 17411 sayılı Kanuna binaen de 14 dahil, 
34'e kadar çıkarılmış 21 tane kanun hükmünde ka
rarname vardır. Sayın Cahit Tutum bir zamanlar 
sormuşlardı; «Ne oldu bunlar?» diye. Arada bir 13 
numaralı kararname vardır, yetki kanuna müsteniden 
çıkmıştır. Bunlar bir yıl evvel verilmiş olan yetkiye 
binaen bir yıl içerisinde ve sonuncusu yine yetki gü
nünün en son gününde çıkmıştır. Bana bir İsviçreli 
Avrupa Konseyi delegesi; «ıMIösyö; bir yıl evvelinden 
112 Eylül'e kadar bir tek kanun çıkmamış diyorlar, 
doğru mu?» diye sordu. Yani, bu kadar ciddî bir 
devreye rastladığı için o kanunlaşamamış; ama o, ra
hat bir devrede gelmiş olsaydı, kanunlaşacaktı. 

Şimdi, biliyorsunuz Bütçe-Plan Komisyonunda 17 
tane kanun hükmünde kararname ve bizde de 6-7 
tane kanun hükmünde kararname var. Şimdi bize 
gönderilmiş bulunanların da bir kısmının içi âdeta 
iboşlaşımış. Personel Kanunuyla ilgili 2 numaralı, 3 
numaralı, 4 numaralı kararnameler var ki, 12 numa
ralı Kanun Hükmündeki Kararname zaten bunları 
halletmiş.. 

Şimdi efendim, o günlerdeki gibi gerçekten (Bu
gün de biz aynı zaruret içindeyiz) bir kararnameyi 
eğer çıktığının ertesi gün kanunlaştırrrsak, Meclisin 
iradesine layık olmuş bir kararnameyi Hükümetin na
sıl değiştirebileceğini, Devlet Başkanının nasıl onay
layabileceğim izah etmek son derece zordur, 

Bütün bu nedenlerle, konunun üzerinde durularak 
tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde açıklığa ka
vuşturulmasının gerektiğini, bunun için de konunun 
mütalaası alınmak üzere Anayasa Komisyonuna sevk 
edilerek, hazırlanacak rapora göre bir karar vefil
mesini veya Genel Kurulda, gerek Anayasa, gerek 

Adalet Komisyonu üyelerinin ve ilgilenen diğer üye
lerin konuyu tartışıp bir karara varmasını öneririm. 
Ancak, ondan sonra konuşulmakta bulunulan Kanun 
Tasarısı yararlı olacaktır. Aksi halde, yasa çıkarma
nın ağırlık ve güçlüklerini taşıyan korkulu ve çeliş
kili bir kararname çıkarma hakkının doğacağı açık
tır, 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Azgur; buyurun efendim. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FU

AT AZGUR — Bendeniz bu Tasarının görüşülme
sinde Komisyon Sözcülüğü yapacağım. Müsaade bu
yurursanız tüm arkadaşlar konuştuktan sonra konuş
mak istiyorum. 

'BAŞKAN — Hayhay efendim. 
Sayın Göktepe; buyurun efendim. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisimizin değerli üyeleri; 

Danışma Meclisimiz kurulduğu günden bu yana 
görüşmekte olduğumuz en şümullü bir Kanun Tasa
rısı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Arkadaşlarımız, 
Tasarının şümulüne ve ehemmiyetine paralel şekilde 
bu kürsüden çeşitli mütalaalar beyan ettiler. 

Tasarı, aşağı yukarı bütün Devlet Teşkilatını ye
niden düzenleyecek bir mahiyettedir. Tereddütler de 
buradan doğmaktadır. Bu kadar şümullü bir konuda 
Hükümete yetki verilsin mi, verilmesin mi?. 

Değerli arkadaşlarım; meselenin gelişmesine kısa
ca bir bakalım : 

Kanun Hükmünde Kararname yetkisi, Türk Ana
yasa Hukukuna 22.4.1981 tarihli Anayasa değişikli
ği ile girmiştir. Bu hükme göre, 12 Eylül 1980 tari
hine kadar üç çerçeve kanun, yani, hükümetlere yet
ki veren kanun çıkarılmış ve bu üç kanuna istinaden 
de 34 Kanun Hükmünde Kararname tedvin edilmiş
tir. 

Arakadaşlarımızın beyan ettikleri endişe ve te
reddütler bu yetki kanunlarının her birinde bahis 
mevzuu olabilirdi. Bu Kanun Hükmünde kararname
lerin her birinde mevzubahis olabilirdi; (Her halde 
o zaman da söylenmiştir) ama bu tereddütlerin çoğu 
da endişeyi mucip şekilde ortaya çıkmamıştır, ger
çekleşmemiştin Binaenaleyh, arkadaşlarımızın Kanun 
Hükmünde Kararname yetkisinin kullanılmasıyla il
gili endişelerinin büyük ölçüde yersiz ve sebepsiz ol
duğu düşüncesindeyim. 

Kaldı ki, Kanun Hükmünde Kararname başlıba-
şma bir kanun değildir. Gene yayınlanacaktır, gene 
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Yüce Heyetimize gelecektir, burada görüşülecek ve 
usulüne göre kanunlaşacaktır. Kanun Hükmünde 
kararnamelerde beğenmediğimiz, Yüce Meclisin be
ğenmediği herhangi bir husus olursa kararname bu
rada görüşlürken bunu düzeltme yetkisi her zaman 
elimizdedir. 

Sayın Kırcalı'nın ifade ettiği gibi, burada bir ko
nu ortaya çıkabilir. Önümüze gelen Kanun Hükmün
de kararnameler geldikçe görüşülsün ve kanunlaştı-
rılsın mı, yoksa bir konuda Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarma yetkisi verilince bu işin sonu bek
lensin ve çıkarılmış olan Kanun Hükmünde karar
namelerin hepsi birlikte mi görüşülsün?.. 

Bir hukukî durumdur. Her iki görüşün de tartışı
labilecek ağırlıklı yönleri vardır ve öyle sanıyorum 
ki, önümüzde Anayasa tedvin edilirken üzerinde du
rulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun Hükmünde kararnameler konusunda geç

miş uygulamada fevkalade tartışmalı olanlar da ol
muştur. Hepiniz hatırlayacaksınız, bir 11 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname nevi şahsına münhasır 
bir kararname olarak Türk siyaset hayatında, hukuk 
hayatında ve parlamento çatısında büyük tartışma
lara yol açmıştır. Bu tartışmalar daha çok Kararna
menin muayyen bir şahsı muayyen bir yere getirme 
maksadını güder olmasından ileri gelmiştir. Bu tar
tışmaların yeniden ortaya çıkmaması için Hükümetin 
Yetki Kanununun amacını, Yetki Kanununun kap
samını ve ilkelerini titizlikle göz önünde bulundur
masında fayda gördüğümü yüksek huzurlarınızda arz 
etmek isterim. Eğer amaç dışına çıkılırsa, kapsam 
aşılırsa, ve ilkeler dikkatle göz önünde bulundurul-
mazsa birtakım tartışmaların her zaman ortaya çıka
bileceği şüphesizdir. 

Değerli arkadaşlar; 
«Bu yetki verilsin mi, verilmesin mi?» tartışma

sını ortaya getirirken Hükümetin bu yetkiyi niçin is
tediğini gözden uzak bulundurmamak lazımdır. Hükü
met niçin istiyor bu yetkiyi ve Hükümet bu yetkiyle 
neleri düzenlemek istemektedir?.. 

Şunda sanırım müttefikiz : Bugün halk bürokrasi
sinin, bürokratik mekanizmanın işleyişinden büyük 
ölçüde şikâyetçidir. Köylü şikâyetçidir, işçi şikâyet
çidir; sanayicisi, esnafı, tüccarı, ihracatçısı şikâyet
çidir. Toplumun hemen bütün kesimlerinin bürokra
siden şikâyetleri vardır. Sade vatandaş olarak, Danış
ma Meclisi üyeleri olarak değil, sade vatandaş ola

rak herhangi bir daireye gidin ve ertesi günü nasıl 
bir muameleyle karşılaştığınızı ve işinizi takipte kar
şılaştığınız zorlukları gelin burada beraber görüşe
lim, beraber tartışalım. Bunlar her gün vatandaşın, 
bilhassa sade vatandaşın yaşadığı konulardır. Bina
enaleyh, devlet dairesi düzenlenirken, Devlet Teşki
latı düzenlenirken konu daima sade vatandaşın işini 
rahatlıkla takip edebileceği ve halledebileceği bir öl
çü içerisinde ele alınmalı ve mesele o şekilde götü
rülmelidir. 

Şikâyetlerin yaygın olduğunu arz ettim. Yalnız 
halk değil bürokrasiden şikâyetçi olan. Vazifeşinas, 
gerçekten vazifesine bağlı, dürüst Devlet memurları 
da bürokratik mekanizmanın işleyişinden şikâyetçi
dir. Öte yandan basınımız hemen hemen her gün bu 
şikâyetlerle doludur. Görev duygusu içerisinde bu şi
kâyetlere yer vermektedir. Danışma Meclisimiz açıl
dığı günden bu yana bu kürsüde gündem dışı söz 
alan arkadaşlarımız, çeşitli vesilelerle söz alan arka
daşlarımız bu şikâyetleri dile getirmişlerdir. 

O halde, bu şikâyetler bu kadar yaygınsa, ortada 
işlemeyen bir mekanizma var demektir, ortada arı
zalı bir mekanizma var demektir, en azından iyi iş
lemeyen bir mekanizma var demektir, tşte Hükümet 
şimdi karşınıza geliyor, «Bana yetki verin. Ben bu 
iyi işlemeyen mekanizmayı, ben bu arızalı mekaniz
mayı elimden geldiği kadar düzeltmeye gayret ede
ceğim» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu arzuya, bu isteğe katılmamak mümkün değil

dir ve bu konuda Danışma Meclisi olarak Hüküme
ti desteklemenin görev olduğu inancındayım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu şikâyetler yeni de değildir. Bugün ortaya çık

mış şiikâyetler değildir. Hepiniz hatırlayacaksınız, bir 
merhum başvekilimiz bundan 40 sene evvel, «Devlet 
Teşkilatının A'dan Z'ye bozuk olduğunu, ıslaha muh
taç olduğunu» ifade etmiştir. Aradan 40 sene geç
miştir; ama şikâyetler eksilmemiş, artmıştır. Demek 
ki, Devlet Teşkilatını günün gelişmelerine, ekono
mik ve sosyal gelişmelere göre uyduramadığımız, ıslah 
edemediğimiz, çalışır hale getiremediğimiz ortaya 
çıkmaktadır. 

O halde, bugüne kadar yapılması gereken şeyler 
yapılmamışsa ve bugünkü Hükümet ortaya çıkmış, 
«Ben bunlları yapacağım, ben bunları yapmaya gönül
lüyüm» demişse Hükümete köstek olmak değil, des
tek olmak gerektiği fikrindeyim. Samimiyetle bunu 
ifade etmeyi de görev sayıyorum. 
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Değeri arkadaşlarım; 
Hükümet yalnız bu arzuyu izhar etmekle de kal

mamış, 28 Şubat'ta yayınladığı bir kararnameyle bu
nun ilk adımını da atmıştır. 28 Şubat Kararnamesi
nin fevkalade mükemmel olduğunu söylemek istemi
yorum; ama 28 Şubat tarihinde yayınlanan Devlet Teş
kilatının reorganıizasyonuyla ilgili Kararnamenin önem
li bir adım olduğunu ifade etmek İstiyorum. Düzeltil
mesi gereken yerleri varsa, Hükümet düzeltir. Değerli 
arkadaşlarımız burada görüşlerini ifade ettiler, Ko
misyonda da ifade ettik. Bunlar, bu görüşmelerin, 
bu konuşmaların ışığı altında düzeltilmeyecek şeyler 
değildir. Kaldı ki, devlet hayatı, devlet mekanizma
sı statik de değildir, dinamik bir varlıktır. Gelişe
cek, geliştikçe düzenlenecek, geliştikçe ıslah edile
cek, arızaları giderilecektir. Meseleyi sadece statik 
bir açıdan ele almak da kanaatımca yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugünkü Cumhuriyet Hükümeti, bu istekte bulu

nurken Devlet Teşkilatını KİT'leriyle beraber yedi
den düzenlemeye talip olurken, herhalde 1,5 seneyi 
aşan tecrübesinden de faydalanmak istemektedir. Bu 
Hükümet, 21 Eylül 1980 tarihinden bu yana işbaşın
dadır. Aradan geçen zaman zarfında Devlet idare
sini tanımış olması gerekir. Devletin bürokratik ya
pısını tanımış olması gerekir; iyi ve fena tarafları
mı bilmiş olması gerekir; işleyen ve işlemeyen yön
lerini tespit etmiş olması gerekir ve bundan tanıya
bilmek için de aradan geçen 20 ay uzunca bir za
mandır, en azından kısa bir zaman değildir. 

Şimdi öyle sanıyorum ki, Hükümetimiz sadece 
bürokrasiyi tanımakla kalmamış, sadece onların ak
sayan yönlerini tespit etmekle kalmamış, nasıl bir 
düzenleme yapacağımı, bu düzenlemeyi ne türde ya
pacağını da tespit etmiş olmak ve hazırlıklı olma
lıdır. öyle temenni ederim ki, bu ümidim boşuna de
ğildir ve Hükümetimiz böyle bir hazırlığın da içeri
sindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mesele şurada tartışılıyor: Öyle sanıyorum ki, 

yeni bir düzenleme gerektiği konusunda, yani Dev
let bürokrasisinin, bürokratik mekanizmanın ele alın
ması, ıslah edilmesi gerektiği konusunda arkadaşla
rımız arasında fazla bir ihtilafa rastlamadım. Bu ko
nuda aşağı yukarı Meclisimiz müttefiktir; ama bu 
düzenleme kanunla mı yapılsın, bu düzenleme Hükü
mete verilecek yetkilerle, çıkarılacak kanun hükmün
de kararnamelerle mi yapılsın noktasında öyle sanı
yorum M, ihtilaf biraz da buradan ileri gelmektedir. 
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Şimdi arkadaşlarım takdir edeceklerdir ki, Danış
ma Meclisimiz beli görevler için kurulmuştur. Ne
dir bizim temel görevimiz?... Kuruluş Kanunumuz 
kabul edilen Anayasa ilkelerine göre Seçim Ka
nununu hazırlamaktır, Anayasa ve Seçim Kanunu il 
kelerine göre siyasî partiler kanununu hazır
lamaktır. Bizim temel görevlerimiz bunlardır; 
ama Kurucu Meclis Kanunu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisli teşekkül edinceye kadar diğer 
yasama görevlerini de bize vermiştir; ama diğer ya
sama görevleri ile görevli olmamız, bizim temel gö
revlerimizi aksatmamalıdır. 

Ülkenin yönetimini üstlenmiş olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri, gerek Türk kamuoyuna, gerekse dünya 
kamuoyuna bir taahhütte bulunmuştur. Bu taahhüt 
zaruretler dışında mutlaka zamanında yerine getiri
lecektir. Yerine getirilecektir, çünkü Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin şereflerle dolu tarihi içerisinde verdiği 
her söz daima yerine getirilmiştir. 

Şimdi, endişem şu noktadadır: Biz burada, bu 
Mecliste görüşülmesi aylarca sürebilecek teşkilat ka
nunları ile, Kamu İktisadî Teşebbüsleri mevzuatı ile 
vakit geçirirsek, bunlarla uzun süreler meşgul olur
sak, bu taahhüdün yerine getirilmesini arzu etmeye
rek geciktirmiş veya aksatmış olmamızdan şahsen 
endişe duyarım. 

'Binaenaleyh, Danışma Meclisi çalışmalarında aslî 
görevine ağırlık vermelidir ve bunun dışındaki ko
nuları. bürokrasinin 'düzenlenmesini, devlet idaresi
nin düzenlenmesi gibi konuları, bunların teşkilat ka
nunlarının çıkarılmasını, kanun hükmünde kararna
melerle idareye, yani icraya, yani Hükümete tevdi 
etmelidir. İçinde bulunduğumuz ortam öyle sanıyo
rum ki, bunu gerektirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunları söylerken ben şahsen bu Hükümetin her 

yaptığını gözü kapalı tasvip ediyor gibi bir mana çık
mamalıdır. Hükümetin iyi niyetinden endişe etmiyo
rum, etmedim; ama bu Hükümetin de hataları bu
lunduğunu, her hükümet gibi birtakım hatalar yap
tığını da görüyoruz. Ben, Hükümetin bir noktada 
dikkatini çekmeyi arzu ediyorum. Toplumumuzun 
iktisaden zayıf ve himayeye muhtaç olan kesimleri
nin sesine Hükümet biraz daha fazla kulak verme
lidir. Devletin sosyal muhtevası 24 Ocak kararları
nın arkasına sığınılarak fazlaca ihmal edilmektedir. 
Hükümet, Devletin sosyal muhtevasını korumada bi
raz daha dikkatli olabilirse, öyle sanıyorum ki birta-
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kim haklı haksız şikâyetlerin de önüne geçmiş olur. 
Değerli arkadaşlarım; 
Önemli olan şudur, Meclisler ve hükümetler bir

birlerine güven duygusu içerisinde bulunmak mec
buriyetindedirler. Bu güven mevcut olduğu sürece 
Danışma Meclisimiz, Hükümetin çalışmalarına des
tek olmak, Hükümetin çalışmalarına yardımcı olmak 
durumundadır. Bugünkü ortamda Meclis-Hükümet 
münafereti memlekete hiçbir şey kazandırmaz. Bina
enaleyh, Hükümet de, Meclis de bu memleketin Hü
kümeti ve bu memleketin Meclisi olduğuna göre, 
karşılıklı güven içerisinde bulunmak, karşılıklı saygı 
içerisinde, memleket işlerini halletmek durumunda
dırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yetki verilmezse ne oiur?.. İdareden şikayet

ler devam eder, bürokrasiden şikayetler sürüp gider, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri problem olmaya devam 
eder ve en önemi/isi de arkadaşlarımızın Danışma 
Meclisi açıldığı günden bu yana, bu kürsüden bürok
ratik mekanizma hakkında şikâyetlerini dile getirmiş 
olan arkadaşlarımızın söz hakkı, şikâyet hakkı zaafa 
uğramış olur. Binaenaleyh, Danışma Meclisimizi böy
le bir durumda bırakmaya arkadaşlarımızın hakkı ol
madığı kanaatindeyim. Söz hakkımızı zaafa uğrat
mamamız gerektiği görüşündeyim. 

Burada arkadaşlarım birçok hususları dile getir
diler. Bunların hepsinde ağırlık vardır, haklılık var
dır, dikkate alınması gereken yönleri elbette büyük
tür, çok büyüktür. Hükümetimizin bu yetkiyi aldığı 
takdirde, bu kürsüden söylenenlere kulak vereceğini, 
bunları kendisine bir ışık olarak kabul edeceğini 
inançla ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Tasarıyı bütünü ile desteklememe rağmen, ya

pılmak istenilen düzenlemelerde birkaç endişem bu
lunduğunu da ifade etmek isterim. 

'Bunlardan birisi, bölge teşekkülleri mevzuudur. 
Sayın Özal'ın buradan birkaç defa ifade ettiğine göre, 
«Taşra idaresi» bu Yetki Kanunu çıkar çıkmaz ilk 
ele alınacak konulardan birisidir. 

Bugünlerde «Güçlendirilmiş vali» diye bir formül 
öyle sanıyorum ki, hepinizin* kulağına gelmektedir. 
Tabiî biz bunları (Resmî bir bilgimiz yoktur) basın
dan öğreniyoruz. Bu güçlendirilmiş vali formülü na
sıl uygulanacaktır bilemiyoruz; ama Türkiye güçlü 
valiler dönemini yaşamıştır. Geçmişte yaşamıştır ve 
hepiniz hafızalarınızı yokladığınız takdirde, o güçlü 

valilerden 5-10 ismi hatırlamanız mümkündür; ama 
60 yıllık Cumhuriyet Tarihinde hatırlayabileceğiniz 
ancak 5-10 isimdir. 60 yıllık Cumhuriyet Tarihinde 
gelip geçen vali 540 vali değildir. Birçok valiler ge
lip geçmiştir; ama 5-10 tanesi isim bırakabilmiştir. 
Birçoklarının isimlerini değil, eserlerini dahi bulama
yız. 

Şimdi, şu halde mesele güç meselesi, yani valiyi 
güçlendirme veya valinin yetkilerini artırma meselesi 
değildir, idareden gelen meslektaşlarım bana gücen
mesinler, mesele adam meselesidir. Türkiye'nin her 
meselesi adam meselesidir. Eğer belli yerler koyaca
ğımız insanları, isabetle seçmezsek başarı şansı yok
tur veya zayıftır. Belli yerlere koyacağımız insanları 
isabetle seçtiğimiz takdirde başarı şansı vardır. 

Kaldı ki, bugünkü valilerin bir kısmı güçlendiril-
se ne olacak, güçlendirilmese ne olacak bilemiyo-
ruım. («(Bravo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye güçlü vali döneminden bölge kuruluşları 

dönemine geçmiştir. Hepiniz hatırlayacaksınız bir za
man PTT idaresi bile mülkî idare içerisinde yer alı
yordu. Vali vilayetinde karayollarından mesuldü, va
li vilayetinin sulamasından mesuldü, vali vilayetinin 
bayındırlık hizmetlerinden mesuldü ve vali bunları 
bizzat yapan adamdı; ama vali bu demek değildir. 
Böyle bir sistem Türkiye'nin kabuğunu kırmasına 
yetmedi değerli arkadaşlarım. Böyle bir idarî meka
nizma ile Türkiye kabuğunu kıramadı ve Türkiye 
büyük altyapı hizmetlerini yapmaya, gerçekleştirme
ye başladığı zaman, büyük yatırımcı kuruluşlara ih
tiyaç hissetti. 

Hepiniz hatırlayacaksınız ikinci Cihan Harbin
den sonra bu arzu şiddetle duyulmuş ve 1949-1950' 
lerde Karayolları Teşkilatı kurulmuştur, arkasından 
DSt Teşkilatı kurulmuştur ve Toprak Su Teşkilâtı 
kurulmuştur, buna benzer teşkilâtlar kurulmuştur 
ve bunlar Türkiye'ye gerçekten büyük hizmetler ka
zandırmışlardır. 

Karayolları bölge müdürlüğünü kaldırsanız, bir 
Karayolunu hangi valinin sorumluluğuna vereceksi
niz, Devlet Su İşleri bölge müdürüğünü kaldırdınız; 
Güneydoğu Projesini hangi valiye vereceksiniz?.. Ur-
fia Valisini mi mesul tutacaksınız, Diyarbakır Valisi
ni mi mesul tutacaksınız, Mardin Valisini mi mesul 
tutacaksınız?.. Çünkü üç valiyi de ilgilendirir. 

YSE Bölge müdürlüğünü kaldırdınız; Mardin'de 
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Hanok Projesi vardır; bulunan arkadaşlarım bilir
ler, Urfa'nm ve Mardin'in 1 000'in üstünde köyüne 
bu kaynaktan içme suyu verilmektedir. Yıllar evvel 
açılmıştır. Bugün 1 000'in üzerinde, Urfa ve Mar
din'in köyleri bu projeden içme suyu almaktadır. 

YSE bölge teşkilatını kaldırdığınız zaman bu Ha
nok Suyunun işletmesini kime vereceksiniz?.. Mar
din Valisine veremezsiniz, sadece onu ilgilendirmez; 
Urfa Valisine veremezsiniz, sadece onu ilgilendir
mez. 

Değerli arkadaşlarımı; 
Toprak-lSu bölge müdürlükleri Türk köylüsüne, 

bilhassa küçük sulama alanında çok büyük hizmetler 
vermiştir. Hükümet, 28 Şubat tarihlinde yayımladığı 
Kararname ile gene köylüye, Orman köylüsüne özel
likle, büyük hizmetler veren Or-Köy Genel Müdür
lüğünü kaldırmıştır. Bence hata olmuştur. Or-Köy 
ve Toprak-iSu, köylüye hitap eden ve kaldırılması 
mümkün olmayan, zor olan teşkilatlardır. 

Binaenaleyh, Toprak-Su bölge müdürlüklerinin 
kaldırılmasını mahzurlu bulurum. 

Devlet ormanlarını hangi mülkî hudutlarla sınır
landıracaksınız, hangi valiye bağlayacaksınız orman 
bütünlüğü içerisinde?.. 

Değerli arkadaşlarımı; 
Hükümet, bölge teşkilatlarını kaldırma arzusunu 

gösterirken, bir ayrım yapmak zorundadır. Birta
kım bölgelerin kaldırılması mümkün değildir; Kara
yolları bölgeleri kaldırılamaz, Devlet Su İşleri bol
leri kaldırılamaz, YlSE, Toprak-ıSu, Orman İşletme 
bölgeleri kaldırılamaz; ama bunun yanında, katı de
ğilim, bu teşkilâtlar dahi bölge işini suiistimal etmiş
lerdir. YSE'nin veya Orman Teşkilatının 27 bölgesi 
vardır. Yanlış hatırlamıyorsam, daha evvel 20 tane 
idi ve yetiyordu. Bunu 27'ye çıkarmak yersiz olmuş
tur. Fazlaları lüzumsuz kullanılanları varsa bunları 
indirelim; ama memlekete büyük hizmetler yapan, 
büyük altyapı faaliyetlerini yürüten bölge teşkilatla
rını kaldırmamız kanaatimce mümkün değildir. 

Bunun yanında, kooperatifler bölge müdürlüğü... 
Olmaz. Su Ürünleri bölge müdürlüğü, Veteriner İş
leri bölge müdürlüğü... Bunların gereksiz olduğu ka
naatindeyim. Bunlar, mülkî bütünlük içerisinde yü
rütülebilecek hizmetlerdir. Bayındırlık müdürlükleri 
varken, Yapı İşleri bölge müdürlüğü olmaz. 

Şu halde mesele, katı ölçüler içerisinde ele alın
mamalı. Mesele, bir bölge husumeti şekline dönüş
türülmeden, makul ölçüler içerisinde ve mantıklı öl

çüler içerisinde bir tefrike tabi tutulmak suretiyle 
kaldırılacak ve kaldırılmayacak bölgeler isabetle se
çilmeli; kaldırılması gerekenler, valileri güçlendirmek 
için değil, işi esasına irca etmek için, meseleleri der
leyip toparlayabilmek için ve Devleti tasarruf çizgi
sine getirebilmek için kaldırılması gerekenler kaldırıl
malıdır. Ama, biraz evvel arz ettiğim gibi, büyük 
hizmetler yapan, bilhassa büyük altyapı faaliyetleri
ni yürüten bölgelerin de kaldırılması kanaatimce 
mümkün değildir. 

Arkadaşlarım; 
Valilerin denetleme yetkisi vardır, valilerin koor

dinasyon yetkisi vardır ve öyle sanıyorum ki, valilikte 
önemli olan da bu iki yetkidir. Bunlar esasen vardır; 
ama niçin denetleme yetkisi çalışmıyor, İşlemiyor, 
niçin koordinasyon sağlanamıyor?.. Öyle sanıyorum 
ki, bunların sebepleri üzerinde durulmalıdır. Ama, 
valiyi bizzat icra yetkilisi, işi yürüten adam haline ge
tirirseniz, bugün Ankara'ya yığılmış olan vatandaş
lar, yarın vilayet merkezlerinde valilerin kapısına yı
ğılmaya başlarlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
İdarede merkeziyetçilik hakikaten büyük şikâyet

lere yol açacak bir noktaya gelmiştir. 196(1 Anaya
samızın 1112 neti maddesinde idarenin kuruluş ve gö
revlerinin, merkezden yönetim ve yerinden yönetim 
esasına göre düzenleneceğini amirdir. 1İ15 imci madde 
ise illerin yetki genişliği esasına göre kurulacağını 
söyler ve 116 ncı madde de mahallî müşterek ihti
yaçların, mahallî idareler tarafından gerçekleştirile
ceğini amirdir. Öyle sanıyorum ki, yeni Anayasa ha
zırlanırken de üzerinde duracağımız bir konu olarak 
karşımıza çıkacaktır. 

Şimdi bugün o hale gelmiştir ki, taşra idarecileri, 
kendi yetkilerinde olan bir hususa dahi, kendi yet
kilerinde olan bir konuya daha, merkeze sormadan 
el atmamaktadır. Vatandaşın sıkıntısı öyle sanıyorum 
ki, buradadır. 

Vatandaş, vilayetinde meselesi halledilmeyince, 
Ankara'ya koşmak zorunda kalmaktadır. Ankara'ya 
gelme işini iki açıdan ele almak lazım; vatandaş An
kara'ya geliyor diye fazla şikâyetçi olmaya gerek yok. 
Türk vatandaşı, 67 vilayetten elbette Ankara'ya ge
lecektir. Çünkü 1920'lerden beri Ankara, vatandaşın 
gönlünde, kafasında çok mana ifade etmektedir ve 
Ankara vatandaş için bir ümit kapısıdır, bir hizmet 
kapısıdır, bir hacet kapısıdır; ama idare merkezîleş-
tikçe, Ankara'ya gelmek vatandaş için bir dert ol-
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muştur, Ankara bir dert kapısı haline gelmiştir. Bu- I 
nu ortadan kaldırmak gerekir. 

Bunu ortadan kaldıracağız diye, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, bütün yetkileri vilayetlerde valilerde top-
lamaik yanlıştır. Vatandaşın meselesi, vilayetlerde, il- I 
gili dairede halledilmelidir. Eğer vatandaşı, valinin 
polisiyle sekreteriyle muhatap edecekseniz, değişen I 
fazla bir şey olmaz. Çiftçi, meselesini ziraat daire
sinde, veteriner dairesinde halledebilrnelidir. Nüfus 
dairesinde işi olan vatandaş, meselesini nüfus daire
sinde bitirmelidir, tapuda işi olan vatandaş, mesele
sini tapuda bitirmelidir. Yetkiler illere verilsin der
ken, valilerde toplansın demek istemiyorum; vilayet-
lerdeki, bakanlıkların, çeşitli kuruluşlarında mesele
ler halledilir hale getirilmelidir. Merkeziyetçiliğe son 1 
verinken arz etmek istediğim konu budur. 

Muhterem arkadaşlar; j 

Değerli bazı arkadaşlarımız, meslek teşekkülleri 
konusunu ısrarla ele aldılar ve üzerinde durdular. 
Meslek teşekkülleri konusunda demokratik ilkelerin 
zedelenmemesi gerektiğini söyleyen arkadaşlarımız, 
keşke o arzularını, bu temennilerini, dileklerini, 12 
Eylülden evvel dile getirselerdi.. (İBravo sesleri, alkış
lar) 

Çünkü, bu memleketin, 12 Eylüle gelmesinde, 
bu teşekküllerin, büyük rolü demeyeceğim, günahı 
olduğunu kimse inkâr edemez. Ben size, bu konu ile 
ilgili iki belge arz etmek istiyorum: 

Sayın hocam Erginay beni bağışlasınlar; elbette, 
bu teşekküllerin organlarını kendi üyeleri seçecektir. 
Önemli olan, bu teşekküllerin bütün üyelerinin im
kân nispetinde genel kurul toplantılarına katılmala
rıdır. Ama, içimizde bu odaları dahil olan, bu mes
lek teşekküllerine dahil olan arkadaşlarımız vardır. 
/Kendileri bile bu teşekküllerin genel kurul toplantı
larına girmekte müşkülat çeker hale gelmişlerdi. Ya- I 
ni, bunun, demokratik ilkelerle neresi bağdaşır? 

Türkiye Mimar-Mühendis Odalarına bağlı İnşaat 
Mühendisleri Odasımn 277 nci sayısına bakın; iştira
kin azlığından şikâyet ediliyor. Ama, şuna bağlanı
yor: «İnşaat mühendisleri kitlesinin yeteri kadar po
litize edilmemesinden kaynaklanıyor iştirakin yeter
sizliği.» deniyor. Ben de aksini söylüyorum. İnşaat 
mühendisleri, kendi odalarının toplantısına eğer ka
tılmıyor idiyseler, kâfi derecede politize edilmemiş 
olmalarından değildi, odanın haddinden fazla politize 
edilmiş olmasmdandı. 

İHSAN GÖKSEL — Aferin. | 
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İBARJAHÎM GÖKTEPE — Gene, İnşaat Mü
hendisleri Odasının genel kurul toplantısı ile ilgili 
anasorunlar komisyonunun raporundan bir parça arz 
edeceğim, diyor ki: «Dün olduğu gibi, bugün de 
biz; yurtsever, demokrat, ilerici, devrimci teknik ele
manlar olarak emperyalizme, faşizme, şovenizme kar
şı halkımızın sürdürdüğü bağımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesi içinde etkin bir şekilde yerimi
zi alacağız.» Türkiye, bağımsızlık mücadelesini 60 
sene evvel yaptı biz biliyoruz ve muzafferiyetle yap
tı. IBu hangi bağımsızlık mücadelesidir?.. 

'Devam ediyor anasorunlar komisyonu raporu: 
«Doğudaki halk üzerindeki ırkçı, söven, asimilasyon-
cu politikaya son verilmelidir.» daha da acısı, diyor 
ki, «Dillerin eşitliği sağlanmalıdır.» Değerli arkadaş
larım, hangi dillerin eşitliğini hangisiyle sağlayacak
sınız ve siz bu raporu anasorunlar komisyonu olarak 
ortaya koyan bir müesseseyi savunursanız öyle sanı
yorum ki bu, Danışma Meclisimiz için de bir hata 
olur. (Alkışlar ve «Bravo» sesleri). 

TURGUT YEĞENAĞA — Yalnız, bir hata de
ğil. 

(İBRAHİM GÖKTEPE — Çok efendim. 

1 Mayıs 1978 mitingi. DİSK dergisi, Mayıs 1978 
sayısında bu mitinge katılanları bakınız nasıl anlatı
yor: «öğretmenlerimiz geliyor, öğretmenin yolu iş
çi sınıfının yoludur, belgisini haykırarak.» 

(Kusura bakmayın, ben !bu belgi lafını çıkartama
dım. 

TÖB-DER Diyarbakır şubesi, «Kahrolsun sö
mürgecilik; ırkçı, söven, asimilasyoncu eğitime ha
yır.» diyor. Devam ediyor, «Mühendis ve mimarla
rımız geliyor, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği alana giriyor.» Giren, mühendisler değil, de
ğerli arkadaşlarım, miting alanına; Türkiye Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliği. «Bu sömürü, bu zulüm, 
bu basikı düzenine karşı işçi sınıfımızla omuz omuza 
yürüyorlar.» Devam ediyor dergi: «Türk Tabipler iBiir-
liği geliyor;» »Emekçi halkımızın, işçi sınıfımızın sağ
lık sorununda önemli görevler üstlenen ve sınıfımı
zın ve halkımızın demokrasi mücadelesinde emekçi 
halkın yanında saf tutan tabiplerimiz geliyor.» De
vam ediyor: «Devrimci sanatçılarımız geliyor» Mey
dana girişlerini anlatıyor. TtSEN, «Unutmadık Ser-
met Çağan'ı, Nazım Hikmet'i» diyor, «Nazımlar öl
mez» diyor devrimci sanatçılarımız. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımız, «Bu kuruluşlara 
dokunulmasın» diyorlar. İyi; ama yani bu kuruluş-
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lar 1 Mayıs 1978'de Taksim'de ne arıyorlardı? Bun
lar Taksim'e Atatürk'ü kucaklamaık içki gitmemişler
di. Bunlar Taksim'e başka emellerle gitmişlerdi. Baş
ka resimlerin altına, başka bayrakların altına diye git
mişlerdi ve bakınız, Pravda gazetesi 1978 mitingi 
hakkında ne diyor: «iBu yıl İstanbul'da yüz binle
rin katıldığı 1 Mayıs gösterilerinde 54 demokratik 
örgütün temsilcileri Türkiye Komünist Partisiyle öz
gürlük belgesini haykırmışlardır.» 

Değerli arkadaşlarım; neyi haykırdıklarını görü
yoruz. 54 demokratik kuruluş hangileridir? Biz bili
yoruz ki, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birli
ği, Btibba odaları... Bunlar demokratik devrimci ku
ruluşlar, demokratik kitle örgütleri değildir; bunlar 
meslek kuruluşlarıdır; ama bunlar kendilerini, «De
mokratik kitle örgütleri» diye ilân etmişlerdir. Biz, 
şimdi bunları demokratik kitle örgütü olmaktan kur
tarıp tekrar meslek teşekkülleri haline getirmeye 
mecburuz ve Hükümete de bunu böyle yapsın diye, 
Komisyonda bu metni maddeye ilave ettik. Ne di
yor ilave ettiğimiz madde?. 3-(g) fıkrasına muhale
fet yazan arkadaşlarım beni bağışlasınlar, 3-(g) fık
rası, «(Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rını kuruluş kanunları, organlarının teşkili, görev ve 
yetki yönünden düzenlenirken bu kuruluşların her 
türlü zararlı akımların dışında tutulması ve siyasî et
kilerden arındırılması esası gözönünde bulundurulu
yor.» Yani, bu akımlar, «Bu teşekküller zararlı akım
larla meşgul olur» deseydik ve arkadaşlarım karşı 
çıksaydı, haklı olurlardı; ama Komisyon diyor ki, 
«Zararlı akımların dışında tutmak için, buyurun, 
bunları düzenleyin» diyor. Yani, devam mi etsin bun
lar zararlı akımların içerisinde? Bu biraz evvel arz 
ettiğim işlerle meşgul olmaya devam mı etsinler, de
ğerli arkadaşlarım? 

Şimdi diyeceksiniz ki, Efendim, memlekette1 ada
let yok mu? Bunlar suç değil mi? Bunlarla mahkeme
ler meşgul olsun» doğrudur; «Memlekette adalet 
vardır, bunlardan suç olanları, olmayanları adalet 
ayıklasın, suçlu olanları mahkûm etsin, cezalandırsın» 
diyeceksiniz; ama değerli arkadaşlarım, bu memle
ketin mukadderatını sadece beş, on askerî hâkimin 
üzerine yıkmaya hakkımız var mı? Biz hiçbir şey 
yapmayacak mıyız? Hükümet olarak, Meclis olarak 
bizim yapacağımız herhangi bir şey yok mudur de
ğerli arkadaşlarım? Bizim de yapacağımız, tarih 
önünde sorumlu olduğumuz birtakım görevler var
dır. 

Anayasaya aykırılık konusu: 

Değerli arkadaşlarımı; 
Sayın Hazer Ağabeyimiz gayet güzel ifade bu

yurdular: 1961 Anayasasının 64 üncü maddesi, hangi 
konularda kanun hükmünde kararname çıkarılama
yacağını gayet açık şekilde belirtmiştir. Buna göre, 
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölüm
lerinde yer almış bulunan «Temel Hak ve Hürriyet
ler» kanun hükmünde kararname konusu olamaz-
mazlar. 

İkincisi, dördüncü, bölümde yer alan «Siyasî Hak
lar ve ödevler» kanun hükmünde kararname konusu 
olamaz. Bu ikisinin dışında her konu, kanun hükmün
de kararname konusu olabilir. 

Kaldı ki, Anayasa, bu meslek teşekküllerine ida
re karşısında teminat tanımıştır. Yani idarî tasarruf
lara karşı teminat tanımıştır. Bu kuruluşların organ
ları, idarî tasarruflarla görevden üzaklaştırılamaya-
calklardır. «Uzaklaştırılacaklardır» manası bu metin
de yok, getirdiğimiz metinde yok, ama Anayasa, 
«Uzaklaştırılamayacaklardır» der. Bizim yaptığımız 
iş idarî tasarruf değildir. Kanun hükmünde kararna-
name çıkarma idarî tasarruf değildir, değerli arka
daşlarım. Yasama yetkisinin Hükümete devridir, Hü
kümet kanun hükmünde kararnameyi tedvin ede
cektir, düzenlemeyi yapacaktır, Yasama organına ge
tirecektir. Bu idarî tasarruf değildir, bu, Yasama ta
sarrufudur. 

iBu teşekküller kanunla kurulmuştur. Şimdi, Ya
sama organı kanun çıkarıyor, «Türkiye Mühendis 
ve Mimar Odalarını kurdum» diyor, «Türkiye Ec
zacılar Birliğini kurdum» diyor, «Türkiye Veteri
nerler Hekimler Birliğini kurdum» diyor, «Tamam» 
diyorsunuz, «iyi ettin» «Ama ben bunların kanunla-
larını değiştireceğim» diyor, «Hayır, olmaz» diyor
sunuz. Ben burada mantık bulamıyorum, değerli ar
kadaşlarım. 

Bütün mesele şudur: Demokratik ilkeler namına 
Türkiye'de zararlı akımların içerisinde fazlasıyla bu
laşmış olan teşekkülleri korumaktan herkes vazgeçsin. 
(«Bravo»» sesleri ve alkışlar). 

Türkiye'de meslek kuruluşlarının dokunulmaz
lığı yok. Türkiye yeni bir düzen kuruyor; hemen he
men bütün müesseselerini yeniden kuruyor Türkiye 
bugün. Sayın Devlet Başkanımız, Bursa'da gayet açık
lıkla ifade ettiler: «Ele almayacağımız hiçbir şey 
kalmayacak» buyurdular ve bu direktif dahilinde, 
Türkiye, düzenine bir çeki düzen veriyor; meslek ku
ruluşlarını bunun dışında bırakmak mümkün değil
dir. 

— 60İ — 
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Türkiye, bugün yargıyı düzenliyor, Yüksek Hâkim- I 
ler Kurulunu, Yüksek Savcılar Kurulunu düzenliyor, 
Yüce Yargıtayımızı düzenliyor, Danıştayı düzenli
yor, idarî yargıya bir yön veriyor ve üniversiteleri I 
düzenliyor, işçi işveren münasebetlerini düzenliyor, I 
kamu kurum ve kuruluşlarını düzenliyor; Hükümet 
bunun için yetki istiyor. Devlet İktisadî Kuruluşla
rı düzenliyor. Bütün bunlar yapılırken meslek teşek
külleri bu düzenlemelerin dışında kalsın demek, bile- I 
mliyorum hangi maksada matuftur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gönlüm bu yetkinin Hükümete verilmesinden 

yanadır, Hükümetimiz, vatandaşın kamu kuruluşla- I 
rından, devlet dairelerinden şikâyetlerini ortadan kal- I 
dırabilirse; Hükümetlerimiz Kamu İktisadî Teşeb
büslerini Devlete ve kendi kendilerine yük olmaktan I 
kurtaraibilirse; Hükümetimiz, Komisyonumuzun ila
ve ettiği şekliyle meslek teşekküllerini zararlı akım
ların içerisinden çekip çıkarabilirse, bu Tasarıya rey 
vermekle büyük bir vicdan huzuru duyacağım; ama I 
Cumhuriyet Hükümeti bunları başaramadığı takdirde 
elbette kendilerine de söyleyeceğimiz sözler olacak- I 
tır. Çok teşekkür ederim. I 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Buyurun Sayın İğneciler. I 
A. ASIM İĞNECUJER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Sayın Göktepe'yi, hepiniz gibi, ben de zevkle din

ledim. Yalnız, benim notlarımla Sayın Göktepe'nin 
notları arasında neler var neler yok diye karıştırma
maya fırsat bulamadan kürsüye davet edilmiş bulu
nuyorum. Fevkalade gerçekçi, çok güzel noktalara 
temas etmek suretiyle âdeta bugüne gelişimizin ha
zin bir bilançosunu çizmek suretiyle eski acı hatıra
ları bize tekrar yaşattılar. Acı olmasına rağmen, bu 
kadar mükıemmel bir teşhis, bu kadar gerçekçi bir 
ifade bulunmuş olmalarından dolayı şükranlarımı arz 
ediyorum. I 

Efendim, bendeniz de bu Yetki Kanununun 
Hükümete verilmesi taraftarıyım. Rahmetli Refik 
Saydam'm ifade ettikleri, A'dan Z'ye kadar devlet 
idaresinin düzene tabi tutulması ve mecburiyeti, se
nesini tam hatırlayamayacağım, en. az 40 sene geç
miştir yahut 41 sene olmuştur, bugüne kadar yapı
lamamıştır. Onun çok çeşitli nedenleri vardır. Bugün
kü fevkalade halden, istemeyerek mecburen gelmiş 
olduğumuz bu halden faydalanmamız lazımdır. Çün
kü biz buralara mecburen geldik; onun için bundan | 
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faydalanmamız gerekir. Ancak bu da, kısa bir süre 
içinde Hükümete verilecek Yetki Kanunuyla müm
kündür. Bunları, birer birer. Sayın Hükümetten ne 
yapacaksın, şümulü ne olacaktır, açık seçik bize bil
dirin şekliyle yapmak mümkün değildir. 

Bir düzenleme getiriyoruz. Bir uçak motorunun 
tamiri, yeniden işler hale getirilmesinde, bunun tami
ratında hangi vida sökülecek, hangi supap değişitiri-
rilecek, şu ne olacak, bu ne olacak diye uzun uzun 
hesap sormak, hepsinden ayrı ayrı işini bırakıp tek
rar Meclislere koşmasını istemek herhalde pratik bir 
yol değil, insaflı bir yol değil, hepimizin birleşti
ği noktaya, devletin yeniden organize edilmesi zaru
retine ters düşer. 

iBu itibarla bu yetki samimi olarak verilmelidir. 
Ancak, bendeniz bugünkü personel kadrosuyla bü
rokrasiyle bu yetkilerin iyi kullanılacağı kanısında de
ğilim. Bunu Sayın Hükümet başka bir yöntem çiz
mek suretiyle kullanmalıdır. Devlet kadrolarımız, 
birbirini kayırmak ve birbirini yemekle meşgul. Bun
lara fırsat verilmemelidir. Uygulama; Kanunun, yet
kinin kendisinden çok daha önemlidir. 

Biliyorsunuz bir kanun çıkardık; 20 yılını dol
durmuş memurlarımızın bir kısmını emekli yaptık, 
Devlet kadrolarından ayırdık. Bunda isabetli bir ha
reket ettiğimizi iddia etmek mümkün değildir. Eski 
bir bürokrat olarak bunu samimiyetle ve üzüntüyle 
ifade ediyorum. Aslında, Devletin ayıklaması lazım 
gelen unsurlar, bu Devletin içine sızmış olanlar 1 yıl 
ile 10 yıl arasında bu kadrolara alınmış olan kimse
lerdir. Bunların içinde diploma sahtekârlığı vardır, 
bunların içinde imtihan sahtekârlığı vardır, bunların 
içinde ideolojik nedenlerle alınmış kimseler vardır. 
Elbette hepsini kastetmiyorum. Bu düzenlemelerde, 
bilhassa bu konulara iyice eğilmesi Devletin ve Hü
kümetin görevi olmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Devleti yıkan, yıkmakla meşgul olan unsurların 

temizlendiği, selamete çıktığımızı iddia etmek müm
kün değildir. Herkes siperdedir. İlk fırsatta sokakla
rı dolduracaklardır. Onun için rehavet içinde olma
yalım. Bunun bilhassa asayişle meşgul olan ve bun
dan sonra da birinci derecede görevli olacak olan 
Bakanlığa söylemek istiyorum. 

Şimdi, halen birçok oyunlar oynanmaktadır. Ge
çen gün bu Devlete büyük hizmetler yapmış eski bir 
müessesemiz, eski bir fakültemizin bir kitaibmı gör
düm. Kitap yeni çıkmış, bunda İktisadî Doktirinler 
Tarihî diyeceğimiz eski bizim okuduğumuz şekliyle 
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-(Şimdi nedir bilmiyorum) bunlar dile getiriliyor ve 
içinde Stalin, Lenin, Troçki gibi kimseler bir sayfa 
tutan resimleriyle beraber baştan aşağı, sanki Ata
türk'ü okutunmuş gibi okutuluyor. Sayın arkadaşlar 
bunlar nedir?.. Efendim, ilim müessesesinde her şey 
okutulur. Evet okutulur, okutulsun; komünizm de 
-okutulur, sosyalizm de, kapitalizm de okutulur, her 
şey okutulur. Peki bunlar nedir?.. Bunlar ilim ada
mı mıdır, bunlar ekonomist midir, sosyolog mudur?.. 
Hayır komünist sistemin devlet adamlarıdır. Bunu 
biz okuttuğumuz devletten ve fakültelerden neler 
bekliyoruz?.. İlim bekliyoruz ve yarın Türkiye'yi ida-
re edecek insanlar bekliyoruz. Bunları okutmak de
mek; bunlar çok iyidir, siz de bunlar gibi yetişin de
mek değildir de, nedir arkadaşlar?... 

Sayfaları karıştırıyoruz; anlaşılması mümkün ol
mayan bir dil, imkânı yok. Geçen gün bir sayın 
YÖK üyesiyle görüştüm, «Bunlardan bana birkaç 
tane sayfanın fotokopisini çıkar da ver, meşgul ola
lım» dedi. Ben de evvela «Peki» dedim, sonra baktım 
bütün sayfalar böyle. Eğer ben onu öyle versem, 
zannedecekler ki 4110 sayfalık kitapta bula bula 2 say
fa bulmuştur, diğerleri temizdir. Hayır, hepsi öyle 
okluğu için, aldık, götürdük, kendisine verdik. Ba
kalım ne çıkar bundan. 

Türkiye'nin yarınının meselesi, millî eğitim mese
lesidir arkadaşlar. Sayın Millî Eğitim Bakanımızın 
çok milliyetçi olması, iyi idareci olması hiçbir şey ifa
de etmez. Sonuçlar ne ise, bizi ilgilendiren, bu Dev
leti ilgilendiren odur. Bir matematik probleminde 
sonuç yanlış ve kötü çıkarsa, ona göre hesap yapa
rız da inşaat yıkılırsa, «Efendim, biz bunun formü
lünü iyıi yapmıştık, rakamlar güzeldi; ama sonuç yan
lıştı..» Eğer sonuç yanlışsa her şey yanlıştır. Bu Ba
kanlığa başta bir çekidüzen verilmelidir. Dünün dev
let yıkıcıları, öğretmenlik görevlerinde bırakıldıkla-
ları gibi, müdürlük görevlerine de terfi ettirilmişler
dir. Bunlar vardır. Bu kadar rahat olmayalım. Bu
günkü sükûnet geçici bir sükûnettir. Bunu istirham 
ediyoruz Hükümetimizden; bu kadar rehavet içinde 
olmasın, yapılacak işler pek çoktur. Acele etmemeni
ze bir şey demiyoruz, temiz yapılsın; ama hastalık 
iyi tedavi edilsin, ameliyat iyi yapılsın. Hiçbir hasta 
sahibi doktorla «Benim hastamı kaç saatte ameliyat 
edeceksin?» diye pazarlık etmez, «tyi yapacaksın» 
diye pazarlık eder, ondan istirhamı, ricası budur. 
Bunun için, bu devri iyi değerlendirmek ve de cesur 
hareket etmek lazımdır. Ortadan gitmek gibi, idare 
etmek gibi, kimseyi darıltmamak gibi usullerle me
totlarla hiçbir yere varmak mümkün değildir. 
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Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Göktepe'nin konuşmaları hâlâ hatırımda, 

tazeliğini ve zevkini muhafaza ediyor. Ben, Sayın 
Komisyonun, «Kamu kurumu niteliğindeki meslekî 
kuruluşların kuruluş kanunları, organlarının teşkili, 
görev ve yetkileri yemden düzenlenirken, bu kuru
luşların her türlü zararlı akımların dışında tutulması 
ve siyasî etkiden arındırılması esası gözönüınde tutu
lur» fıkrasını ilave etmesini minnetle, şükranla kar
şılıyorum. Tahmin ederim ki Sayın Hükümet de bu
nu aynı samimiyetle karşılamış olsun. 

Tabiî Sayın Göktepe, çeşitli misaller vermek su
retiyle sırf hukukî açıdan ve hukukun üstünlüğü açı
sından devletin bir yere varamayacağını, gerçekçi ol' 
mamızı vurgulamışlardır. 

Mimarlar Odası toplanıyor, bir beyanat, bir rek-
lamasyon çıkarıyor, tebligat; taban fiyatlarını (Ne
yin taban fiyatı?.. Pamuğun, tütünün taban fiyatı. Ol
sun da ne olursa olsun) vesile ederek veryansın edi
yor. Sen hani meslek kuruluşuydun, nerede kaldı se
nin bu hizmetin?.. Artık bunu «Şöyledir, böyledir» 
demeye gerek yoktur, bunu kesin şekilde bu devir
de halletmek lazımdır arkadaşlar. 

Bunlar böyle yazıyorlar; ama meslek teşekkülle
rine gönderseler o da iyi, bizim TRT çıkıyor, akşam 
üzeri, biz heyecanla güzel haberler beklerken bunları 
millete duyuruyor. Böyle olunca da ne oluyor?.. O 
delikanlılar, o delikanlıların arkasındaki niyetli bozuk
lar da her gün buna benzer beyanatlarda bulunuyor
lar ki Radyoda adları geçsin, derneğin reklamasyo-
nu yapılsın, propagandası yapılsın. Bunlara bir son 
vermek lazımdır saym arkadaşlarım. 

Efendim, ben böyle parça parça Türkiye'nin port
resini çizdikten sonra da, ufak tefek bazı konularda 
ıslahat yapmak isteyen Hükümetimizden istirham et
mek için arz ediyorum; Devletin parası çok israf edi
liyor. Meclislerin vermiş olduğu yetkiler, hükümet
ler için sarfı mecburi olan ödenekler değildir arka
daşlar. Elbetteki Sayın Hükümetimiz de aynı cümle
ye iştirak ediyor; ama buna iştirak etmek bir şeyi 
halletmiyor, uygulama çok önemlidir. 

İllerde bulunduğumuz müddetçe (20-25 sene) bun
larla uğraştık. Sene sonuna iki ay kala bütün ödeme 
emirlerini ben kendi üzerime almışımdır, «Devletin 
parası yanmasın» diye; ama bütün idareler elbirliği 
yapmışcasına, eskiden «Düyuna kalmasın» tabiri 
vardı, yani ödenek yanmasın; yanarsa ne olur?.. Onu 
bilmek mümkün değil, kalan para Bulgaristan'a mı 
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gîder, Yunanistan'a mı gider, bunu da anlamak müm- I 
kün değil. 

Sonra, bu Devletin memurlarının yaptığımız ka
nunlarla iyi hizmet vermesinin temin edilmesi mecbu
riyeti vardır, yani vazife başında eğitim esastır; bu
nu ihmal etmeyelim. Çıkaracağımız düzenlemelerde 
personelin birinci derecede rol oynadığını vurgula
mak lazım. Eğitim merkezleri kuruyoruz, ama sahil
lerde kuruyoruz. Sahillerde de üst kademe personel 
yaz eğitimine tabi tutuluyor; yani bu eğitim nasıl olu
yor, onu sizler bilirsiniz. Esas yazıları yazan, Dev
letin mekanizmasını işletenlerin eğitimi önemlidir sa
yın arkadaşlarım. 

Devlet iyi midir kötü, müdür?.. Hükümet iyi mi
dir kötü müdür?.. Vatandaşa sorarsanız onun birkaç 
noktası vardır, tahlil iaboratuvarı gibi, eğer polis ve 
jandarmadan memınunsa o devlet iyidir, çocuğunun 
nüfus tezkeresini zamanında çıkarıyorsa o devlet iyi-
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dir, tapudaki işleri düzenli gidiyorsa o devlet iyidir. 
Tabiî asayiş, huzur, mal-oan güvenliği başta olmak 
üzere diğer hizmetler yapılırsa iyidir. Şu halde per
soneli de iyi hizmet görebilmek için iyi eğitmemiz 
lazım gelecek arkadaşlar, 

Efendim, son konuşmak biraz talihsizlıiıktıir, her
kes yoruldu, çok güzel şeyler de ifade edildi. Ben, 
sözlerimi burada tamamlarken, Hükümetimizin bu 
verilmesine çalışılan Yetki Kanununu en iyi şekil
de, geçirmiş olduğu tecrübelerin de ışığı altında kul
lanacağına inanıyorum. Buna müspet oy vermenizi 
dileyerek hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKjAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Değerli üyeler, çalışma süremiz tamamlanmıştır. 

31 Mayıs 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İl-
gillli Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/152) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma ta
rihi : 29.4.1982) 

(2) — 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad-
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet, Maılî İşler ve İktisadî îşler komisyonları ra
pordan, (1/60) (S, Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 
12.5.1982) 

(3) — Danışma Meclisli Üyesi Ertuğrul Zekâii Ök-
te ve Arkadaşlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Turizm ve Taratma ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (2/23) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi: 14.5.1982) 

(4) — Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî 
Kuruluşların Türklye'dekü Temsildiliklerine Taşınmaz 
Mail Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma, Malî İşler ve Milî Savunma, içişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/39) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 14.5.1982) 

(5) — Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısı ve Malî İşler ve Milî Eğitim ko
misyonları raporları. (1/138) (S. Sayısı : 127) (Da
ğıtma tarihli: 18.5.1982) 




