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li — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda; 
Beşindi Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay'm ruhu

nu taziz maksadıyla saygı duruşunda bulunuldu; 
IS. Feridun Güray Anayasanın halkoyuna sunul

ması usulü konusunda Gündem dışı konuşma yaptı; 
120 - 23 Mayıs 1982 tarihleri arasında Kibrıs Türk 

Federe Devletine gidecek olan Başbakan Bü'lend Ulu-
su'ya, Devlet Balkanı ve Barbakan Yardımcısı Zey-
yad ıBaykara'nın; 

20 - 26 Maiyı's 19182 tarihleri arasında Münin'de 
yapılacak olan 57 nci DLG (Alman Tarım Cemiyeti) 
Fuarının açılışında bulunmak üzere, Federal Alman-
yaVa gidecek olan Tarım ve Orman Bakanı Sabahat
tin Özbek'e, Koy itşleri ve Kooperatifler Bakanı Mü
nir Raif Güneylin;' 

!23 - 29 Mayıs 1982 tarihleri arasında İrlanda'da 
yapılacak Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansına 
'katılmak üzere İrlanda'ya gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Musltafa Aysan'a, IBayındırîık Bakanı Tahsin 
önalp'ın; 

24 Mayıs 1982 tarihinde Enerji Bakanları düze
yindeki Yönetici Kurul toplantısına katılmak üzere 
Paris'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Fahir llkel'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh
met Turgut'un; 

Vekillik etmelerinin uygun ıgörülmüş olduğuna 
dair Devlet Başkanlığı tezkereleri ile; 

Taammüden birden ziyade kişiyi öldürmek su
çundan hükümlü Selçulk Duracık 'ûe Halil Esendağ 
haklarındaki dava dosyasının, yargılanmanın yeni

lenmesi talebi üzerine Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmek üzere iadesine dair başbakanlık tezke
resi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu'nun hastalığı nedeniyle 

10 Mayıs 1982 tarihinden itibaren 20 ıgün müddetle; 
Ralfet tbralhimoğlu'nun mazereti nedeniyle 1 Ha

ziran 1982 tarihinden itibaren 17 gün müddetle izinli 
sayılmalarına dair Başkanlık tezkereleri kabul 
edildi. 

(Kâzım Öztürk'ün Genel Kurulun vaktini en isa
betli şekilde kullanmak ve kanunlarda teknik mükem
meliyeti sağlamak üzere; kanun tasarısı ve teklifleri
nin Genel Kuruldaki görüşülmesinde, maddeler üze
rinde üyelerce verilen önergelere uygulanacak usul, 
mevcut uygulamaların ışığında bir kere daha gözden 
ıgeçirilmesi hakkındaki önergesi üzerinde bir süre 
.görüşüldü, konunun İçtüzük değişikliğinde dikkate' 
alınacağı Başkanlıkça bildirildi. 

(Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetiklerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde bir süre görü
şüldü. 

'311 Mayıs 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te top-
lanlma'k üzere Birleşime saat 19.00ida son verildi.; 
M. Vefik KİTAPÇIGÎL 

Başkan Kamer GENÇ 
Başkanvekili Kâtip Üye 

İmren AYKUT Evliya PARLAK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 

Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Malî 
İşler ve İktisadî İşler komisyonlarından 3'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon Raporu. 
(U/1124) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 24.5:1982) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 28.5.Iİ982) 

2. — Danışma Meclisi Saymanlığının Mart, Ni
san /1982 aylarına ait Hesaplan Hakkında Danışma 

Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (5/1) i(S. Sayısı : 133) (Dağıtma tarihi : 
28.5./1982) 

3. — Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Mad
desi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun 
Aylık Çalışma Raporu.: (3/276) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.5J1982) ı(S, Sayısı : 134) (Dağıtma ta
rihi : 28.5.1982)! 

...y. »-•-« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekffi Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : tmren AYKUT, EvBya PARLAK 

(BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 99 uncu Birleşimi açıyorum.: 

m . — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
l(Yk>1dama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLÜK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Mustafa Alpdündar'ın, Avrupa ülkelerin
de, özellikle Almanya'da bulunan Türk işçilerine kar
şı sürdürülen düşmanca hareketler konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma talebi var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Arap ülkelerinde, özellikle Almanya'da bulunan 

Türk işçilerine karşı sürdürülen düşmanca hareket
ler ve sebep olunan olaylar hakkında kısa bir konuş
ma yapmak üzere Gündem dışı söz istiyorum. 

Gereği hususunu saygıyla arz ederim. 
Mustafa AUPİDÜNDAR 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 
Sayın Alpdündar, 5 dakika ile sınırlı olarak söz 

veriyorum, lütfen. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu gündem dışı konuşmamda değerli hafızala

rınızı biraz gerilere, 198£ Malî Yılı Bütçe görüşme
lerine götürmek istiyorum. 

O sıralarda Avrupa'da yabancı düşmanlığı, özel
likle Türklere karşı Almanya'da yeni başlatılmış, bir 
kısım fanatik "Alman Basını Türk ailelerini adım 
adım izlemek suretiyle fotoğraflayarak, «İşte Türk
ler» manşetleriyle işçilerimiz aleyhine kamuoyu oluş
turmaya başlamışlardır. 

O zaman ben ve değerli diğer birkaç arkadaşım 
konuyu gündeme getirmiş ve Almanya'dan sonra 
Hollanda, Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerine de ya
yılma istidadı gösteren yabancı düşmanlığı için, 
Hükümetin acil önlemler almasını ve Meclisimize 
bilgi vermesini istemiştik. 

O günden bugüne aradan hayli zaman geçmiş, 
Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da bu yönde dü
zenlenen olaylar sonucu birçok Türk işçisinin cam 
yandı, işyeri talhrip edildi, işçilerimiz ve aileleri ha
vaalanlarında, istasyonlarda ve her görüldükleri yer
lerde itildi, kakıldı; horlanarak tahrik edildi. 

Bu arada üzülerek ifade etmek isterim ki, Alman 
Hükümeti idarecileri bu ciddî olaylar karşısında 
âdeta seyirci kalmış, zincirleme suç işleyen giderek 
iki, devlet arasındaki tarihî dostluğu tehlikeye soka
bilecek eylemlerde bulunan hiçbir suçlu tespit ederek 
tütuklamamıştır. 

Bizim Hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve o ül
kelerdeki yetkili ve görevlileri ne yapmıştır?.. Bunca 
uyarılara rağmen, ne gibi önlemler almıştır?.. Bilmi
yoruz, bilemiyoruz. 

Ancak, bildiğimiz ve duyduğumuz son olay, onur
lu bir Türk işçisi Semra Ertan, o ülkelerde ayaklar 
altına alınan Türk Onurunu kurtarma amacına yöne
lik, önce açlık grevine başlamış, daha sonra gereken 
ilgiyi göremeyince; ömrünün 25 'inci baharında Al
manya'nın Hamburg Eyaleti St. Paul i Meydanında 
kendisini yakarak hayatına son vermiştir. 

iSemra Olayı, dünkü ve bugünkü basınımızda yer 
aldığı ve teferruatıyla anlatıldığı için ben ayrıntıla
rına girmeyeceğim. Ancak olayı çok ilginç ve düşün
dürücü olarak görmeye mecbur olduğumuzu Millet 
olarak kabul etmek durumundayız. 

Bu onurlu Türk işçisi kızımız son nefesinde, «Al
manlar, Türklere yaptıklarından utansınlar» derken, 
söylemediği diğer bir cümleyi onun adına, onun du
rumunda olanların da adına ben söylemek istiyo-
rum.ı 

— 607 — 
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Eğer yurt dışındaki milyonları aşkın işçilerimizle, ı 
onların ciddî sorunlarıyla acilen ilgilenip çözüm bu- I 
lamazsak, Almanların utanç payının yarısı da bizlere 
ait olacaktır. I 

'Bu itibarla, Türk Onuru uğruna kendini yakarak 
feda eden Türk işçisi Semra'yı rahmetle anar, keder
li ailesine başsağlığı dilerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. I 
2. — Beşir Hamitoğulları'nın, yabancı ülkelerde- I 

ki işçilerimiz ve sorunları konusunda gündem dışı I 
konuşması. I 

BAŞKAN — Gündem dışı diğer bir konuşma ta
lebi var, okutuyorum. I 

Danışma Meclisi Bas/kanlığına I 
31 Mayıs 1982 Pazartesi günkü, oturumda «Ya

bancı ülkelerdeki işçilerimiz ve sorunları» konusun- I 
da gündem dışı konuşmak için söz istiyorum. I 

Gereğinin yapılmasını arz eder üstün saygılar su
narın^ 

Beşir HAMİTOĞULLARI 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. I 
Sayın Hamitoğulları, Tüzüğümüzün 57 nci madde

si gereğince 5 dakika ile sınırlı olarak söz veriyo
rum. Buyurun efendim. I 

IBEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Bugün, yine çok üzücü bir konuda, daba önce
lerden görülmesi mümkün olan bir konuda, intihar 
yolunu açan bir konuda siöz almak mecburiyetinde 
kaldığım için son derece üzgünüm. Çünkü 8 Mart 
tarihinde yaptığım gündem dışı konuşmada, yabancı 
ülkelerdeki işçilerimizin oluşturdukları, maruz kal
dıkları sorunlara değinmiş ve ilgililerin dikkatini I 
çekmeye gayret etmiştim. Maalesef bunların dinlen
mediğini gösteren yeni gelişmeler karşısındayız. 

'Sayın Başkanın işaretini de göz önüne alarak ko- I 
nuşmamı çok kısa kesmek durumunda olduğumdan, 
ana çizgilerde kalmak durumundayım. 

Sayın arkadaşlarım; I 
Bugün, Almanya'da hepimizi üzen ve genç kadı

nımız Semra Ertan'ın ölümüyle iritiharıyla utanç ve
rici özellikler üreten bu olayın en önemli yanların
dan biri, Almanya'da Türk düşmanlığına dönüşen 
yabancı düşmanlığında; Almanya'da sadece faşist 
çevrelerin değil, basının da diğer çevrelerin de ittifak 
halinde birleşmiş olmalarıdır. Bu çok önemli bir hu
sustur. I 

— 608 
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Diğer önemli bir husus değerli arkadaşlarım; 
Türk işçilerinin direnme gücünün son derece zayıf
lamış olduğudur. Semra Ertan'ın intiharı 3 üncü in
tihardır. İntiharların ilki ses ve yankı yaratmamıştır; 
ilk mektepte okuyan bir çocuğumuzun horlanmala
ra karşı koyamaması sonucu hayatına son vermesi 
idi. Bu yılın Nisan ayında 16 yaşındaki genç deli
kanlımız Göksel, yine ev olarak kullandıkları getto
larda kendisini asmış ve bu hakaretlere artık taham
mül edemeyeceği yönünde de geriye hazin bir miras 
bırakmıştır. 

Şimdi durum nedir sayın arkadaşlarım?.. Durum 
kısaca şudur : Alman Hükümeti çok ustalıkla, daha 
1979 yılından itibaren yabancı işçilere karşı yeni bir 
plan hazırlamıştır. Bu plan, Türkiyeyle ilişkili olarak 
5 Ekim 1980 yılında oluşturulan vizede somutlaş
mıştır; ama bizim yetkililer bunu da görememişler
dir. O vize, bu planı değişik boyutlarıyla açıklayacak 
nitelikte idi. 

Bu plan, belli başlı (Kısa kesmek durumunda kal
dığım için Söylüyorum) iki aşamadan oluşmaktadır. 
Biri, yaratılacak terörle Türk işçilerine mümkün 
olduğu ölçülerde haklarını vermeden, bunları ricata 
mecbur bırakmak. İkincisi, geriye kalanları da şu üç 
aşamadan geçecek bir süreç içerisinde sindirmekti. 

Bu aşamaların ilki, birinci kuşak dediğimiz, yani 
1960'lı yıllardan itibaren Almanya'ya göç etmiş bu
lunan ve bugün suyu sıkılmış limona dönmüş olan 
kardeşlerimizin geri gönderilmesi. 

İki, ikinci kuşak, ki Semra Ertan'ın içinde bulun
duğu kuşak, bunları Alman toplumu ile kaynaştıra
rak bütünleştirmek. 

Üçüncü aşamada ise, gelen veni nesli, ki bunlar 
gençtir, dinamiktir, Alman fabrikalarının, Almanya' 
nm pis işlerinde kolaylıkla kullanılabilecek olan bu 
kuşağı da tamamen sindirmektir, hazmetmektir, Al-
manlaştırmaktır. 

Bu plan karşılığında maalesef hazin olan nokta, 
Türkiye'nin hazırlıksız olmasıdır. Türkiye'mizin bu 
konuda da bir politikası yoktur. Buna göre bir örgüt
lenme tipi yoktur. Geçen günkü konuşmamda arz et
miştim; «Bunlar için bir bakanlık kurulmayacak da 
ne için kurulacak?» diye. Böyle bir bakanlığın oluş
turulmamış olması bu konuya da hazırlıklı olmadı
ğımızı maalesef göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Almanya'daki Türkler, özellikle yalnız 

orada değil, Belçika'da, Hollanda'da, daha bugünkü 
gazeteler, dünkü gazeteler yazıyor; «Beş Türk yan-
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gında can vermiştir.» Belçika'da, 14 Türk vermişti ve 
bunların ardında da sabotajların bulunduğu gayet 
açıktır. 

Yabancı ülkelerdeki kardeşlerimiz, korunmasız
dır, savunmasızdır. Bu nedenle biraz önce arz ettiğim 
intihar yoluna başkalarının da çıkmasından endişe 
ediyorum. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede 
alınacak tedbirler vardır. Kısa vadede yapılması ge
reken şudur : Hükümetimizin Çalışma Bakanlığımı
zın, ilgililerin Alman Hükümeti nezdinde bu oyu* 
nun değişik taraflarını açıklıkla sergileyerek kardeş
lerimize güvence verilmesini istememizdir. İkinci ve 
üçüncü aşamalarda ise, arz ettiğim gibi, mutlaka bu
günkü yöntemlerle bu işi çözmek mümkün değil. En 
son oluşturulan Koordinasyon Kurulu var. Bu Ko
ordinasyon Kurulu ile bunu çözmek mümkün değil
dir, 

Bugün sadece Almian bankalarında resmen açık
landığına göre 25 milyar marklık tutarında bir tasar
ruf hacmi vardır. Türkiye'de 4 milyona yakın işsiz 
varken, bu kadar yoksulluk varken bu olanakların 
Türkiye'ye aktarılmamasını anlayamıyorum. Sadece 
bu husus etkili, verimli bir bakanlık kurmaya yet
mektedir. «Bir bakanlık» diyorum; ama çökmüş, 
gevşek, sorumsuz, kararsız kimseler tarafından yö
netilen bir bakanlık düşünmüyorum elbette. «At sa
hibine göre kişner» atasözümüz vardır. «Bir bakanlık 
kurulsun» diyorsam, diyorsak, bu işin altından kal
kabilecek nitelikte bir bakanlığı düşünüyorum elbet
te. Bugün dışarıda 2,5 milyonu aşkın kardeşimiz var
dır. Yakınlarda, beş yıl sonra îslâm Âlerrii ile Orta
doğu ülkelerinde almamız muhtemel olan mühendis
lik, müteahhitlik hizmetleri sonucu projelerin tutarı 
40 milyara çıkacaktır. Bugün 120 bin civarında olan 
işçilerimizin sayısıysa 350 bine çıkacaktır. Ricatı ör
gütlemek için, bu tasarrufları Türkiye'ye aktarmak 
için, şu anda çökmüş bulunan çok ortaklı işçi şir
ketlerini ekonomiye yeni bir boyut olarak aşılaya
bilmek için, yabancı ülkelerdeki kardeşlerimizin hak
larını savunabilmek için, intibak sorunlarını çözmek 
için mutlaka bu nitelikte etkin bir bakanlığa ihtiyaç 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Orta ve kısa vadeli dönemleri de içerecek tarzda 

etkin bir politika oluşturmak lazım. Bu politikayı rea-
l'ize edebilecek bir bakanlığa şiddetle ihtiyaç vardır. 

Sayın Başkanımızın beş dakikayla sınırladığı ko
nuşmamı, uzatmamak için burada noktalar ve canı
nı, kanını, insancıl yönde unutulmaz bir anıt gibi ve-

I ren Semra'nın yolunu başkalarının izlemesini istemi
yorsak, bunda sadece Alman Hükümetinin ve Alman 
faşist hareketinin değil; bizde de, bundan sorumlu 
olanlar vardır, ilgililer vardır; burada onları anmak 
istemiyorum. Onların da umarım ki utanma duygula
rı harekete geçer de, bu sorumlar, ıstırap veren, ulu
sal onurumuza gölge düşüren bu sorunlar biter, olum
lu şekilde çözülür. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
3. — 8-11 Haziran 1982 tarihleri arasında Fe

deral Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İl-
ter Türkmen'e, Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Devlet 
Başkanlığı tezkeresi. (3/292) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar bölümüne 
geçiyorum; 

Sayın Devlet Başkanlığımızın bir tezkeresi var, 
okutuyorum : 

j Danışma Meclisi Başkanlığına 
8 - 1 1 Hizaran 1982 tarihleri arasında Federal Al

manya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı tlter Türk-
meniin dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Dev
let Bakanı Prof. Dr. ilhan öztrak'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
4. — Kan gütme saiki ile birden ziyade kimse

yi öldürmek, öldürmeye teşebbüs ve izinsiz silah ta
şımak suçlarından ölüm cezasına mahkûm edilen 
Cafer (Aksu) Altuntas'a ait dosyanın, tashihi karar 
incelemesi için iadesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/350) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Bülend Ulusu'nun 
bir tezkeresi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
îlgi : a) 14.10.1980 gün ve 301 - 10570 sayılı ya

zımız. 
b) Adalet Bakanlığının 21.5.1982 gün ve 

CÎOM. 1.134-2.1980/030472 sayılı yazısı. 
1. Kan gütme saiki ile birden ziyade kimseyi 

öldürmek, öldürmeye teşebbüs ve izinsliz silah taşı
mak suçlarından Ordu Ağır Ceza Mahkemesinin 
14.11.1979 gün ve Esas : 1979/148, Karar 1979/205 
sayılı ilamı ile ölüm cezasına mahkûm edilen Ay-
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bastı İlçesi Armutlu Mahallesinde mukim Mehmet j 
Oğlu Cafer (Aksu) ATtuntaş'a ait idam dosyası ge
reği yapılmak üzere ilgi (a) yazımızla Başkanlığınıza 
gönderilmişti. 

2. Tashihi karar incelemesi için Yargıtay Baş- I 
savcılığınca istendiği Adalet Bakanlığının ilgi (to) ya
zısı ile belirtilen adı geçene ait dosyanın ilgili Ba
kanlığa gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesini arz 
ederim* 

Bülend ULUSU 
Barbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
5. — Adam öldürmek ve izinsiz silah taşımak 

suçlarından ölüm cezasına hükümlü Halil Uygun- I 
türk'e ait dava dosyasının, tashihi karar incelemesi I 
için iadesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/351) I 

BAŞKAN — Başbakanlığın diğer bir tezkeresini 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 14.10.1980 gün ve 301 - 10552 sayılı | 

yazımız, I 
b) Adalet Bakanlığının 21.5.19812 gün ve 

30471 sayılı yazısı. 
Adam öldürmek ve izinsiz silah taşımak suçların- I 

dan ölüm cezasına hükümlü Halil Uyguntürk hak- | 

V. — GÖRÜŞ 

/., — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, I 
Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İl
gili Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis- I 
yonu Raporu. (1/152) (S. Sayısı : 114) (2) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili bölümde Kamu I 
Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yet
kilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz alan üyelerimizu okuyorum : 

Sayın Yarkın, Sayın Pamak, Sayın Özgöker, Sa
yın Muratoğlu, Sayın Cebeci, Sayın Gürel. 

Sayın Yarkın, buyurunuz efendim. 

1. — 134 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

2. — 114 S. Sayılı Basmayazı 13.5.1982 tarihli 
94 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

) 31 . 5 . 1982 O : 1 

| kındaki dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği 
yapılmak üzere gönderilmişti. 

Adalet Bakanlığının ilgi (b) yazısında adı geçen 
I hükümlünün dava dosyası tasihihi karar incelemesi 
I için Yargıtay C. Başsavcılığınca istendiği belirtilmek

tedir. 

I Halil Uyguntürk'e ait dava dosyasının Adalet 
Bakanlığına gönderilmek üzere Başbakanlığa tevdi 
edilmesi için gereğini arz ederim, 

Bülend ULUSU 
I Başbakan 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

I 6. — Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Mad-
j desi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun 
I Aylık Çalışma Raporu. (3/276) (Raporun Başkanlığa 

geliş tarihi : 26.5.1982) (S. Sayısı : 134) (1) 

I BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun aylık ra-
I porunu okutuyorum. 

I (Anayasa Komisyonunun 6 numaralı Çalışma Ra
poru okundu.) 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

ŞULEN İŞLER 

I ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz Tasarıyla ilgili olarak 
bundan önceki bMeşirnllerde Tasarının leh ve aley
hinde ve üzerinde çeşıitlli görüşler Yüce Heyetimize 
arz edıidıi. Ben de düşüncelerimi Tasarının aleyhinde 

| olmak üzere sunmaya çalışacağım. 
Bu noktada hemen iki hususa vurgulayarak de

ğinme gereğini duyuyorum. 
Birincisi, Tasarıya karşı olmanın, Hükümete gü

venmemek veya her hangii bir konuda Hükümete yet-
ikü vermeyi genelde ve peşinen reddetmekle hiç bir 
ilgisi bulunmadığıdır. Tam aksine, bir tasarıya veya 
teklife karşı yapılan eleştirlüerin amacı, yalnızca Yü
rütme Organı lie karşılıklı işbirliği içerisinde yasa

la makta olduğumuz olağanüstü dönemde en İyiyi ve 
en doğruyu bulmaktır. 

ikincisi; yine Tasarıya karşı olmanın, tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkileri
nin yeniden düzenlenmesine gerek olmadığı veya 
şimidilik gerek olmadığı gibi bir düşünceyle de hiç bir 
ilgisi bulunmadığıdır. 
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Yine tam aksine; idarede yeniden düzenleme ya
pılmasına büyük ölçüde ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç 
her geçen gün daha da büyümektedir. 

Ayrıca, idarede yeniden düzenleme bugünün ko
nusu da değildir. Nitekim, Birindi Beş Yıllık Kal
kınma Planının, «idarede Yeniden Düzenleme» baş
lıklı bölümünde, plan hedeflerine ulaşmada başarı 
sağlayabilmek için, uygulamada en önemli araç olan 
Devlet idaresinin kendisinden bekleneni yapabilecek 
bir duruma getirilmelinin şart olduğu belirtilmiş ve 
bunun için de idarede yeniden düzenleme yapılması 
gereği ve yeniden düzenlemede gözönünde bulundu
rulacak ilkeler gösterilmiştir. 

Yine, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile İlgili 
hedef ve stratejinin, «Merkezî İdarenin Yeniden Dü
zenlenmesi» ne ait bölümünde, idare bitimlerinin 
aşırı büyümelerine engel olmak için, bir yönden ba
kanlıkların fonksiyonel esasa göre örgütlenmesine 
çalışılırken, diğer taraftan görev ve yetkilerin kade
meler arasında en uygun biçimde ayarlanmasını sağ
layacak kanunların çıkarılması öngörülmüştür. Yani, 
bu konu yeni değildir. Modern bir kamu yönetiminin 
gerçekleştirilmesi çalışmaları kalkınma planlarından 
da çok daha önceki yıllara dek uzanır. 

Burada önemli dlan, bir kanunla yapılmasında 
zorunluluk bulunan yeniden düzenlemelerin hangi 
yoldan gerçekleştirileceğidir; yani bir yetki kanunu 
ve dolayısıyla kanun hükmünde kararnamelerle mi, 
yoksa kanunla mı?.. Önce kanun hükmünde karar
namelerle düzenlemeler yapılması sistemi, ülkemizde 
başarılı bir uygulama geçirmemiştir. (Ki, bunun açık 
örneği, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Ya
pılmasıyla îlgili Yetki Kanunu uygulamasıdır.) Bu 
başarısızlığın en belirgin nedeni de, yetki kanunu ile 
düzenlenmesi! istenilen konuların iyi seçilememesidir. 

Anayasamızın değişik 64 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında aynen; «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde (kararnameler çıkarma yetkisi verebilir.» 
hükmü yer almıştır. Bu maddenin gerekçesinde de; 
«Parlamenter rejimlerde kanun yapmanın beli usul
lere uyulması zorunluluğu sebebiyle, bir zaman aldığı 
ve gecikmeler meydana getirdiği bir gerçektir. Deği
şen iktisadî ve sosyal şartların gereği olarak, bazı 
hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe ko
nulabilmesi, çağdaş devlet anlayışının tabiî bir sonu
cu olarak karşımıza çıkmaktadır.» denilmektedir. Ya
ni, kanun hükmünde kararnameler sistemi, değişen 
ekonomik ve sosyal koşulların gereği olarak belirli 

konularda idarece süratli düzenlemeler yapılması zo
runluluğundan doğan bir sistem olmaktadır. Ancak, 
hemen belirtmek isterim ki, tüm kamu kurum ve ku
rmuşlarının (Ki, Tasarıyla bunlar arasına KİT'ler 
ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
da dahil edilmektedir.) hizmetlerinin yürütülmesi, 
kuruluşlarına ilişkin yöntemlerin saptanması, görev, 
yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesi gibi, son de
rece geniş kapsamlı bir yetki istemini, Anayasamızın 
64 üncü maddesinde yer alan, «Belli konularda» deyi
mi içerisinde görmek mümkün değildir. 

Yüne bu yetki isteminin, değişen ekonomik ve sos
yal koşulların gereği olarak, Hükümetin süratle ha
rekete geçmesi zorunluluğundan doğduğunu da kabul 
etmek mümkün değildir. Çünkü, biraz önce değin
diğim gilbi, kamu yönetiminde reform ihtiyacı yeni 
değil, kökleri çok eskilere inen ve çeşitli araştırma 
raporlarını bile eskiten yıllanmış bir konudur. 

Hükümet, idarede yeniden düzenleme yetkisini ni
çin istemektedir?.. Bu, Tasarının gerekçesinde kısaca 
belirtilmiştir. Bu gerekçeye katılmamak; yani yeniden 
düzenleme yapılması istenilen konularda bir çerçeve 
yasasına gerek olduğunu kabul etmemek mümikün 
değildir. Örneğin; «aşırı bürokrasiden çok eskiden be
ri yakınmaktayız. Kamu ihtiyaçlarının merkezden de
ğil, Anayasanın 115 inci maddesinde yer alan yetki 
genişliği esasına uygun olarak, daha çok il ve ilçe 
kademelerinde ve mahallî idarelerde karşılanması ge
reğinden devamlı söz ederiz. Bölge kuruluşlarının aşı
rı derecede çoğaldığı ve hizmetin bunu gerekli kıl
ması esasından çok uzaklaşıidığı da bir gerçektir.» 
Esasen, ülkemizde kamu yönetiminin yeniden düzen
lenmesi ve belli ilkelere bağlanması ile ilgili olarak, 
özellikle son 20 yıl içerisinde çeşitli araştırmalar ya
pılmış, raporlar ve projeler hazırlanmış, ancak gerek
li yasal düzenlemeler bir türlü gerçekleşmemiştir. Hü
kümet bu yetkiyi istediğine göre, demek oluyor ki, 
'bütün bu önceki araştırma raporlarını da değerlen
dirmek suretiyle, kamu yönetiminin yeniden düzen
lenmesi için gerekli esasları belirlemiş bulunmakta
dır. Yani, Yetki Kanunu Tasarısı bugün kanunlaşsa, 
kısa sürede kanun hükmünde kararnameleri yürür
lüğe koyabilecektir.; Aksi halde yetki istemenin bir 
anlamı da olamaz. 

İşte, bu noktadan hareketle diyorum ki, neden 
yetki kanunu tasarısı yerine, hazır olması gereken 
kanun hükmündeki kararname metinlerini içeren bir 
kanun tasarısı sevkedilmemiştir?.. Bunun bir tek ne
deni olabilir; o da, kanun tasarısının kabul edilmesi 
için geçecek süre daha uzun olacak, oysa düzenlen-
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mesl .gereken konular acil tedbirlerin uygulamaya ko
nulmasını zorunlu kılmaktadır. 

İSayın üyeler; 
Yetki Tasarısının görüşüldüğü ilk birleşimde, Sa

yın Hidayet Uğur'un da değindikleri gifbi, Danışma 
Meclisinde Kanun tasarıları, süratli bir çalışma içe
risinde sonuçlandürılmaktadır. Ayrıca, geçici komis
yon kurmak ve öncelik kararı almak suretiyle, daha 
da ivedi görüşme imkânları vardır. Dolayısıyla, bu 
Yetki Kanunu Tasarısı yerine, çıkarılması planlanan 
kanun hükmünde kararnamelerde yer alacak husus
larla ilgili kanun tasarısı Meclislimize verilimıi'ş olsa 
idi, Yetki Kanunu Tasarısının yasalaşması için ge
çecek zamana en çok bir veya iki ay daha eklenme
siyle bu konu çözüme kavuşalbilirdii ve böylece, ka
nun hükmünde kararnamelerin bünyelerinde taşıdık
ları veya bu sistemin doğal sonucu olan bazı önemli 
sakıncalar da söz konusu olmazdı. 

İSayın üyeler; 
Burada bir hususa, daha doğrusu değişik bir an

lamaya da işaret etmek istiyorum. Tasarının tümü 
üzerinde yapılan bazı konuşmalar konuyu öyle or
taya koydu ki, sanki kanun hükmünde kararnameler, 
kamu idaresinin yeniden düzenlenmesi konusunda bi
rer sihirli çubuk olacak ve her şey bir anda düzelive-
recek ve Tasarıya karşı olanlar da bu sonucu bir 
türlü göremiyorlar. 

İdarede reform uygulamaları öyle kısa sürede so
nucu alınacak bir konu değildir. Bu nedenle, normal 
usuller içerisinde kabul edilmek üzere,. bu konuda 
'bir kanun tasarısı sevketmeye ve bunun için geçe
cek biraz daha uzun süreye konunun tahammülü yok
tur, şeklinde bir sav ileri sürmek fevkalade yanlış 
olur. 

Öte yandan, Yetki Kanunu Tasarısı yasalaştıktan 
sonra, Danışma Mıeclisinin bu konuyla ilgili yasama 
işlevi tamamlanmış mı olmaktadır?... Ta'biî ki, hayır. 
Yetki Kanunu Tasarısı yasalaştıktan sonra, çıkarıla
cak kararnameler Resmî Gazetede yayınlanark yürür
lüğe girecek ve aynı tarihte, Anayasa gereği Danışma 
Meclisine tevdi edilecektir. Bu kanun hükmündeki 
kararnamelerden, sonuçta reddedilen veya değiştiri
lerek kabul edilenler olursa (İKi, bu neticeler doğal
dır.) ne olacaktır?.. Farklı uygulamaların önemli sa
kıncaları olmayacak mıdır?.. Ayrıca, bizzat Hükümet 
de kanun hükmünde kararnamelerini yasalaşma sü
reci içerisinde belki tekrar değiştirecektir, işte, sa
kıncalar hep bu noktalardadır. 

Bu nedenle, ısrarla belirtiyorum kî, ne personel 
rejimi ve ne de bu Yetki Tasarısında yer alan tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlannialarıyla, 
görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlen
mesi konusu, diğer bazı sayın üyelerin de değindik
leri gibi, öyle yazboz tahtası uygulamalarına kesin
likle elverişli değildir. Yani kamu yönetimine ilişkin, 
özellikle bu derecede geniş kapsamlı yeniden düzen
lemelerde asıl ve esas olan bu düzenlemelerin ka
nun hükmünde kararnamelerle değil, kanunla ya
pılmasıdır. 

Yetki Kanunu Tasarısının kapsamına Kamu ik
tisadî Teşebbüsleri de dahil edilmiştir. Türk ekono
misi karma ekonomi sistemine dayanır. Bu sistem 
içinde KİT'lerin' çok büyüik yeri vardır ve daima da 
olacaktır. Halen başarısız görünümünde olmalarının 
nedenleri bellidir. Bu başarısız sonuçlar, sistemin 
kendisinde değil, bu sistemin geçmiş hükümetlerce 
sön derece hatalı kullanılışından doğmuştur. Dolayı
sıyla KİT'lerin de yeniden düzenlenmelerine eîbette-
ki ihtiyaç vardır; ama bu ihtiyaç da tıpkı kamu ida
resinin yeniden düzenlenmesinde olduğu gibi, yeni 
ortaya çıkmış değildir. Bu konu üstünde de çeşitli 
araştırmaların yapıldığı bilinmektedir. Hükümet, 
KİT'ler için de aynı yetkiyi istediğine göre, çıkarma
yı düşündüğü kanun hükmünde kararnamelerin esas
ları da belirlenmiş olmak gerekir. Ancak, kamu ida
resinin yeniden düzenlenmesiniin kanun hükmünde 
kararnamelerle yapılmasının, biraz önce değindiğim 
sakıncaları; yani özellikle uygulamaya konulduktan 
sonra değiştirilerek yasalaşmasının sakıncaları KİT' 
ler için çok daha fazladır. 

Ayrıca, yetki kanunu sistemine nazaran bir, iki 
aylık gecikme ile çıkabilecek normal yasa yolunun 
'benimsenmemesini gerektirecek çok acil bir durum 
da yoktur. Bu nedenle bu konuda da kanun hükmün
de kararname sistemi yerine, esasları halen belirlen
miş olması gereken KİT'ler Çerçeve Yasa Tasarısı
nın sevk edilmesi çok daha uygun olacaktır. 

Şimdi, Anayasamızın 122 nci maddesine göre ku
rulmuş bulunan Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının da Yetki Kanunu Tasarısının kapsa
mına alınmasının zorunlu ve gerekli olup olmayaca
ğı hususundaki görüşümü sunmaya çalışacağım. 

Önce bu konuda, Hükümetçe istenmiş bir yetki, 
Tasarı kapsamında yoktur; ama Bütçe - Plan Ko
misyonu çoğunlukla aldığı karar sonucu olarak, bu 
konuda da gerekli olan yeniden düzenlemeleri Hü-
'kiimet yapmalıdır, demektedir. Bu, kanun hükmün
deki kararnameler sistemine ters düşen bir karardır. 
Çünkü, yetkiyi Hükümet ister ve bu istek hangi ala-
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tu kapsıyorsa, o safhada esasları belirlenmiş hazırlık
ları da var olması gereken hükümet yetkiyi alır al
maz kanun hükmünde kararnamelerini acilen yürür
lüğe koyacaktır; ama görülüyor ki, Komisyon, Hü
kümete kendisinin istemediği bir alanda da, bu yet
kiyi kullanmalısın, demektedlk. Önceki Birleşimde 
Sayın Göktepe bu yetkinin verilmesine herhalde ge
rekçe olarak bazı örnekler gösterdiler. Türk Mühen
dis ve Mimar Odalarının bir genel kurul toplantı
sında Ana Sorunlar Komisyonunun bir raporu okun
du, daha başka örnekler de verildi. 

ISayın üyeler; 
Kanunlarımızın yasakladığı, suÇ saydığı ve ce

zalandırdığı faaliyetler örnek gösterilerek, bu kuru
luşlarında acilen yeniden düzenlenmesi gereklidir, 
dîye bir sonuca varma ayrı bir husustur. 

Kanun hükmündeiki kararnamelerle düzenleme 
yetkisi iki noktadan istenir. Birincisi; düzenlenmesi 
istenilen konuda ıherlhanıgi bir yasa yoktur ve süratle 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

lîkincisi; yürürlüiktelki yasalar yetersizdir, eskimiş
tir, İhtiyaçlara cevap vermemektedir ve süratle de-
ğişitirilmesi icap etmektedir. Dolayısıyla kanunların 
esasen suç saydığı ve cezalandırdığı konularda bir 
yetki isteme söz konusu olamaz. Eğer yetki alınarak 
cezaların artırılması düşünülüyorsa, o da Anayasa
nın 64 üncü maddesinin gereği olarak, sadece nor
mal yasa yolu ile yapılabilir. Ancak, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalara göre suç 
sayılmayan bazı faaliyetleri de yapmamaları isteni
liyorsa; yani örnek alarak Mlühendis-Mimar Odaları, 
Türk Tabipler, Türk Veteriner Hekimleri, Odalar ve 
Türkiye Barolar Birlikleri gibi kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarının kendi meslek dalları 
dışında kalan bir ülke sorunu hakkında görüş açıkla-
malarımn dahi yasak faaliyetlerden sayılması Ko
misyonca düşünülüyorsa, bu konu bugün için acilen 
bir yetki kullanılmasını gerektirecek nitelikte değildir 
ve eğer Hükümet bu düşünceyi paylaşıyorsa tüm ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için de 
(bir çerçeve yasa tasarısı hazırlayarak Danışma Mec-
liisne her zaman sunabilir veya bu düşüncede olan 
sayın üyeler kanun teklifi her zaman hazırlayalbilir-
'ler. Ancak, bugün için bu hususun Yetki Kanunu 
kapsamı ile bir ilgisi bulunmamaktadır ve Hükümet 
de böyle bir yetkiyi esasen istememiştir, 

ISomuç olarak : 
IKamu yönetiminde yasal düzenlemeler yapılma

sını gerekli kılan reform uygulamalarının İS aylık 

yetki süresi içinde çıkarılacak ve gerektiğinde birinin 
diğerini değiştireceği veya bir süre yürürlükte kal
dıktan ve sonuçlar doğurduktan sonra Kurucu Mec
lisçe değiştirilebilecek kanun hükmündeki kararna
melerle değil, biraz daha uzun zaman alsa dalhi sa
kıncalarının yararlarından daha çok olacağı dikkate 
alınarak, doğruca yasa tasarıları sevk etmek sore« 
'tiyle kanunla yapılması görüşünde olduğumu arz eder, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yankın. 
Sayın üyeler? 
Sayın Dikmen tarafından 'bir yeterlik önergesi 

verilmiştir. Hükümetin ve Komisyon Sözcüsünün 
yeterlik önergesinin, kabulünden önce konuşmaları 
mümkündür. Bu itibarla yeterlik önergesini oylama
dan önce Komisyona ve Hükümete söz vermek 'işiti
yorum.. a 

Oylamadan önce söz vermek istiyorum; bir tered
düt mü var efendim?..,! 

AYHAN FIRAT — Söz almış olanların durumu 
ne olacak?,..' 

BAŞKAN — !Söz almış olanların hakkı mahfuz 
olmamak iktiza eder, Esasen yeterlik önergesi bu 
maksada matuf olarak verilmiştir. 

IKomi'syon veya Hükümet... 
Elfendim, içtüzükteki hükmü aynen uyguluyo

rum; «Yeterlik önergelerinin oylanmasından önce, 
Hükümetin ve Komisyonun görüşü alınır.» Bu iti
barla bu konudaki görüşlerini alıyorum. 

IBuyurun efendim1.; 
KAMIEIR GENÇ — Yeterlikle mi iîgili?.., 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi hakkında değil 

efendiım.. Konu hakkımda görüşmelerine imkân veri
yorum., 

tBuyurunı Sayın Azgur. 

IBÜTÇE - PLAN 'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 

Konu önemine binaen üç birleşimden beri uzun 
uzun tartışılmaktadır. Değerli arkadaşlarımız konu
ya atfettikleri ehemmiyet münasebetiyle etraflı bir 
şekilde görüşlerini sunmuşlardır, 

(Bendeniz, oldukça kısa olmasına gayret edece
ğim Komisyonumuzun görüşlerini arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çağdaş ve uygar ülkelerin birçoğunda idarenin 

devamılı olarak değiştirilmesi ve geliştirilmesi için 
özel ihtisas kuruluşları vardır. Bu kuruluşlar sürek
li olarak bürokrasiyi izlemek suretiyle yetkili organ-
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lara gerekli düzenlemelerfin yapılması ve aksaklıkla
rın giderilmesi için tekliflerde bulunurlar. Bu kuru
luşlara yeniden teşkilatlanma veya Fransızca deyimi 
ile «Reorganıizasyon Kuruluşları» denir. Hatta bu 
yeniden teşkilatlanma kuruluşlarının dahi yeni-
'den orjganize edilebilmesi için özel bürolar kurul
muştur. Ülkemizıde bu tarz kurtuluşlar mevcut olma
dığından veya mevcut olanlar istenilen görevi yapa
madığından veyahut da kendilerinle bu imkân veril-
mediğin'den hiçbir zaman yeniden (düzenlemeye gi
dilememiş, yönetim eskiliğini de yitirerek âdeta köh-
neleşmiştir.. Bu yönü ile denebilir ki, Cumhuriyet 
Osmanlı Devletimin âdeta mirasçısı olmuştur. Halkın 
en sık ve sürekli bir şekilde temasta olduğu idarî 
hizmetlere ait sistemler aşağı yukarı aynen Cumhu
riyet dönemine intikal etmiştir. 

(Büğlüne kadar idarî reformu sağlayacak bir ka
nunun çıkarılmadiğı malum'dür. 19391da Personel 
(Kanununu 10 yıl sonra yürürlüğe konulan İl İdaresi 
(Kanunu takip etmiş, 1950 yılında İktidar Partisi
nin değişmesünden sonra memur rejiminin değiştiril
mesi ve idarede reform yapılması arzulan düşün
ceden öteye gidememiştir. 27 Mayıs d960 Harekâ
tını müteakip bu konuda kurulan 'komisyonların ha
zırladığı taslaklar ise raflarda kalmıştır. 

IDeğerli arkadaşlarım1; 
(Hemen bütün vatandaşlarımızın ve basının sık 

sık hatta içimizde bürokrasiden gelen arkadaşlarımı
zın bazı gündem dışı konuşmalarla şikâyetçi olduk
ları bürokratik enlgeEerin ortadan kaldırılması onu
runu Yüksek Meclisimizin (Millî Güvenlik Konseyi 
ile paylaşmasını bütün kalbimle temenni etmekte
yim. 

(Birkaç gün evvel bir güridelik gazetede, şimdi 
huzurunuzlda bulunan tasarının konusu iki idare 
hukuku profesörü ve tecrübeli bir valimiz arasın
da tartışılmıştır. Bu idare hukuku profesörleri de
ğişik siyasî görüşlere sahip olan, kendi alanının yet
kili kişileridir. Birisi, Profesör Lütfi Duran, ötekisi 
femet Giritli'dir. 

Konumuzla çok yakından ilgili olması münasebe
tiyle izin verirseniz bu tartışmaları çok özet olarak 
huzurunuza getirmek istiyorum. 

(Evvela her üç yetkili zat da idarenin yeniden 
düzönlenimesini kaçınılmaz görmüşlerdir. Hiçbirisi 
ıbu işin kararnamelerle yapılamayacağını ileri sür
memiştir. Profesör İsmet Giritli aynen şunları söy
lemektedir;: 

(«'Benim kanaatime göre Türkiye'de idarî meka
nizma iyi çalışmamaktadır, ahenk yoktur, hantal

dır, kalitesizidir, verimsizdir; binaenaleyh, hasta
dır. Bu idarî mekanizmanın vakit geçirilmeden ıslah 
edilmesi lazımdır. Bu bir ıstırap konusudur. Siz is
terseniz sosyalist, isterseniz liberal olun, isterseniz 
Marksist olun, ne olursanız olun, mühim olan si
zin doğan çocuğunuzun nüfus kâğıdını kaç günde al
dığınız/dır, 

Devlet birtakım kendi aslî görevi olmayan işleri 
yapmakta; fakat kendi asayiş, maliye, adalet, vergi 
daireleri, güvenlik işlerine bakan karakollar zaval
lı bir haldedir. Devlette ikinci derecede bir teşvik, 
bir ihraç belgesi vermek için beş on baikanlık bir 
arada devreye girmektedir. O bakımdan ihraç ve sa
nayi teşviklerinin bu çeşitli bakanlıklardan alınarak 
Devlet Planlama Teşkilatı bünyesi içinde, tek bir dai
re altında birleştirilmesi 12 Eylül'den sonra kanaatım-
ca çok yerinde olmuştur ve meseleyi süratlendirmiş-
tir.» 

Aynı konuda Profesör Lütfi Duran, Türkiye'nin 
bugünkü idari bünyesinin ve bürokrasinin unsurları 
itibariyle çağdaş devletin gerektirdiği yolda ve biçim
de çalışmadığının bir gerçek olduğunu ifadeyle, kök
lü bir değişiklik yerine şimdilik yeniden düzenleme; 
yani reorganizasyonla yetinilmesini tavsiye etmekte, 
reform şeklindeki köklü değişikliğin daha uzun zama
na ve sonraya bırakılmasını teklif etmektedir. Namık 
Kemal Şentürk de aynı görüştedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İki idare hukuku profesörünün ve tecrübeli bir 

idarecinin yukarıda açıkladığım görüşleri, bu Tasarının 
amaç ve ilkelerinde açıkça ortaya konulmuş ve benim
senmiş olan görüşlerdir. Sayın Başbakan Yardımcısı 
da Yüksek Meclisinizdeki açıklamalarında bu görüşleri 
ifade etmiş, aşırı merkeziyetçiliği önlemenin, her şe
yi Ankara'dan halletmek yerine, mahallî idarelere yet
ki vermenin, kırtasiyeciliği ortadan kaldırarak sürat ve 
verimliliği artırmanın Tasarının başlıca gayesi oldu
ğunu müteaddit defalar vurgulamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde kısa bir süre önce, esasen idarî yargı 

bakımından merkeziyetçiliğe son verilmiştir. 20 Ocak 
1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 2576 sayılı 
Kanun ile 22 ilde bölge idare mahkemeleri kurulmuş, 
ayrıca bütün illerde ve ilçelerin büyük bir kısmında 
idare mahkemeleriyle vergi mahkemeleri tesis olunmuş
tur. Bunun için 900 adet hâkim kadrosu ihdas olun
muştur. Gaye, idarî yargılama hizmetini vatandaşın 
ayağına götürmektir. Elbetteki idarî yargıya paralel 
olarak idarî hizmetin de vatandaşın ayağına götürül
mesi gerekmekte, merkeziyetçiliğin ağır ve hantal iş-
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leyişinden, gereksiz kırtasiyecilikten kurtulmak için 
lüzumlu tedbirleri almak icap etmektedir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Tasarıya vakî itirazları şu başlıklar altında bende

niz toplamaya çalıştım; izin verirseniz bu itirazları kı
saca karşılamak istiyorum : 

«İdarî düzenleme yeni anayasanın idareyle ilgili 
hükümleri belli olduktan sonra yapılmalı, bu konuda 
hazırlanmakta olan yeni anayasaya takaddüm edilme
melidir.» denilmektedir. 

Evvela şu hususu belirteyim ki, konunun 1961 Ana
yasasına aykırı hiçbir yönü yoktur. Anayasamızın 
112 nci maddesi, idarenin kuruluş ve görevlerinin mer
kezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayan
dığını açıkça belirtmiştir. Yine Anayasamız, idarî hiz
metlerin münhasıran merkezî sistemle yönetileceğini 
kabul etmemiştir. 

Bugünkü merkeziyetçilik, başka bir deyimle işlerin 
Ankara'dan hallinin zorunlu hale gelmesi, ilgili idarî 
mercilerin yetki alanlarını genişletmek arzusundan ve 
daha çok partizanlıktan kaynaklanmıştır. Yeni anaya
samızın merkeziyetçi bir idare sistemi getireceğini ileri 
sürmek hem Türkiye Cumhuriyeti idare sistemi gele
neğiyle hem de çağdaş ve uygar ülkeler sistemiyle bağ
daşmaz. Esasen yeni anayasa konusunda son sözü 
söylemekle yetkili olan merci, bu konuda denebilir ki, 
tercihini ortaya koymaya çalışmıştır. Yukarıda belirtti
ğimiz idarî yargı hakkındaki kanunlarla merkeziyetçi
liği benimsemediğini açıkça ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında konunun iddia edildiği ölçüde anayasal 

bir yönü de mevcut değildir. Anayasalarda bakanlık
ların, müsteşarlıkların veya genel müdürlüklerin sayı
larının tahdidî olarak gösterilmesi mutat olmadığı gi
bi, bunların veya KİT'lerin görev alanları veya nite
likleri hakkında hüküm bulundurmak da mutat değil
dir. Bütün anayasalar her alanda kamu yararını ön 
planda tutarlar. İdarî hizmetlerde kamu yararı ise, 
idarenin düzenli, etkili, verimli, ekonomik, süratli ve 
tarafsız hizmet etmesindedir. Tasarı incelendiği takdir
de bu hususların önde gelen gaye olduğu görülecek
tir. O halde anayasaya takaddüm etmenin mahzurlu 
olacağı veya bu Tasarı kanunlaşırsa yeni anayasanın 
idarî hizmetlerle ilgili hükümlerinin Bakanlar Kuru
lunca düzenleneceği yolundaki iddianın üzerinde dur
maya değer nitelikte ağırlığı olduğu iddia edilemez. 

Öte yandan, yine iddia edildiğinin aksine, konu
nun kanun kuvvetinde kararnamelerle düzenlenmesinin 
mevcut Anayasamıza aykırı bir yönü de yoktur. Ak
sine konunun niteliği, düzenlemenin süratle hallinin 

sağlayacağı faydalar, bu gibi düzenlemelerin Meclis
lerde uzun uzun görüşülüp tartışılmasının yaratacağı 
sakıncalar ve tedirginlikler, özellikle Danışma Mecli
simizin anagörevini yerine getirme bakımından zama
nının ne kadar kısıtlı olduğu gözönünde tutulursa bu 
tarz bir düzenlemenin kanun kuvvetinde kararnameler
le yerine getirilmesindeki isabet ve hatta zorunluluk 
daha iyi anlaşılır. 

Esasen Anayasamızın 64 üncü maddesi,, hangi alan
larda Bakanlar Kuruluna kanun kuvvetinde kararna
me çıkarma yetkisinin verilemeyeceğini saymıştır. Bun
lar, Anayasanın birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan 
temel hak ve hürriyetler ile dördüncü bölümünde yer 
alan siyasî haklar ve ödevlerle ilgili alanlardır. Bir de 
Millî Güvenlik Konseyince gerçekleştirilen ve 12.1.1982 
günü Resmî Gazetede yayınlanan, Anayasa değişikliği, 
ile kanun kuvvetinde karranamelerle malî yükümlülük 
getirilemeyecektir. Bu istisnalar dışında, Anayasanın 
mezkûr maddesine göre, yetkinin kapsamı, amacı ve 
süresi belirtilmek şartıyla her alanda Hükümete kanun 
kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi verilebilir. Ana
yasamızın öngördüğü bu hususlar üzerinde, Komisyo
numuz esasen büyük bir titizlikle durmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yetki Kanununun kimler tarafından ve nasıl kul

lanılacağının Tasarıda belirtilmemiş olması bir başka 
itirazın konusunu teşkil etmektedir. Bilindiği gibi, bü
tün kanunların bir son maddesi vardır. Bu maddede 
kanunu hangi bakanlığın yürüteceği gösterilir. Tasa
rıda, bu Yetki Kanununu Bakanlar Kurulunun yürüte
ceği açıkça gösterilmiştir. Şimdiden düzenlemeyi ya
pacak olan Komisyon üyelerinin oluşumunu ve çalış
ma sistemini açıklamak, olayın ve hizmetin niteliği 
bakunıridan doğru olmayacağı gibi, bu aşamada bu 
mümlkün de değildir. Kaldı ki, Yetki bir bakana de
ğil, Başjbakan dahil Balkanlar Kuruluna verilmekte
dir ve bu tarz kanunlar, herşeyden evvel bir güve
nin ifadesidir. Anayasa Düzeni Haikkınıdaki Kanuna 
göre, Hükümete güvensizlik beyan etmek yetlkisi, sa
dece Millî Güvenlik Konseyine aittir. Konseyin gü
veni devam ettiği müddetçe, ona paralel oiara'k Yük
sek Meclisinizin de Hükümete güvenmesi hukukî bir 
zoranluluıkitur. 

Öte yandan, kanun kuvvetindeki kararnameler, 
Anayasamıza göre, yayınlandıkları tariihfte Yüksek 
Mıeclisinizin yeniden incelenmesine sunulmaktayiır. 
ivedilik ve öncelik önergesiyle Yüksek; Meclisiniz, 
çok kısa bir süre içerisinde bu kanunlan incelemek 
ve gerektiği değişiklikleri yapmak yetkisine sahiptir^ 
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Bunun yanımda, daha da önemlisi, bu kararna
meler Devlet Başkanımızın onayından geçtikten son
ra Resmî Gazetede yayınlanmaktadır. Bu durumuyla 
Devlet Başkanımızın; yani Millî Güvenlik Konseyi 
'Başkanının imzasından ve tetkikinden geçmiş olan 
'bir kararnameye, elbetteki Yüksek Meclisiniz de iti
mat edecektir. 

'itiraza konu olan diğer bir husus; Tasarının 1 inci 
maddesine Bütçe-Plan Komisyonunca ithal edilen ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgi
lidir. - Bilindiği gibi bu kuruluşlar, kamu menfaatini 
önplanda tutması gereken, üyelerinin meslekî geliş
melerini ve yararlarını gözetmek amacını güden ka
musal kuruluşlardır. Bunlar, dernek niteliğinde özel 
hukuk hükümlerine talbi kuruluşlar değildir. 

'Mühendis, Mimar ve Talbip Odaları gibi, bazı 
'kuruluşların üyelerinin tamamına yakını devlet me
murlarıdır. Bu kuruluşlar, siyasetle uğraşamazlar, yö
netim kurulları siyasî bildiriler yayınlayamazlar; 
çünkü böyle bir uğraşı, değişik siyasî kanatta olan 
ülyeler arasına ikilik sokar. Bu, sadece ülke çıkarları 
bakımından değil, doğrudan doğruya o kuruluşun 
kendi çıkarlarına, kendi üyelerinin menfaatlerine d'e 
aykırı olur. 

IBu kürsüden konuşan bazı arkadaşlarımız, bu 
meslek kuruluşlarının Y6M Kanununa ithal edilme
sinin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdüler. Ge
rekçeleri şu idi : Anayasanın 1212 nci maddesine göre, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ka
nunla meydana getirilir ve organları kendileri tara-' 
(fından ve kendi üyeleri arasından seçilir. İdare, se
çilmiş organları bir yangı merdi kararına dayanmak
sızın, geçici veya sürekli olarak görevinden uzaklaş
tıramaz. 

Arkadaşlarımız, idarenin aldığı yetkiye dayana
rak, bir yargı kararı olmaksızın, seçilmiş organların 
görevlerine iıdarî işlemlerle son vereceklerini iddia 
etmektedirler. Ejvvelâ, Yetki Kanunu Tasarısında 
'böyle bir hükmün mevcut olmadığı açıktır. Sani
yen, tartışma konusu olan kuruluşların yetkili or
ganları, kendilerini meslekî kuruluş olmaktan çıkar
dıklarını açıkça ifade etmiş ve isimlerini «Demoıkra-
ti'k Kitle örigütü» koymuşlardır. Anayasamızda bu 
isimde 'bir örgüt yoktur. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi, 2324 sayılı Anaya
sa Düzeni Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesine 
göre, Millî Güvenlik Konseyince yayınlanan ve ya
yınlanacak olan kanunların Anayasaya aykırılığı ile
ri sürülemeyecektir. Bir an için, 2324 sayılı Anayasa 

Düzeni Hakkındaki Kanunun mevcut olmadığını ve 
Millî Güvenlik Konseyince yürürlüğe konulan ka
nunların da Anayasaya aykırılığının iddia edilebile
ceğini kalbul etsek bile, Bütçe-Plan Komisyonunca 
Tasarıya ithal edilen hükümde Anayasanın herhangi 
bir maddesine yine aykırılık yoktur. 

Komisyonumuz, meslek kuruluşlanrıın seçilmiş 
organlarının görevlerine idarî bir İşlemle son veril
mesini düşünmemiştir ve maddede buna imkân ve
ren bir hüküm mevcut değildir. Tasarının 3 üncü 
maddesinde, meslek kuruluşları hakkında göz önün
de tutulması gereken Ülke gösterilmiştir. Maddenin 
(g). fıkrasında; «Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşların, kuruluş kanunları, organlarınım teşkili, 
görev ve yetkileri yeniden düzenlenirken bu kuruluş
ların, her türlü zararlı akımların dışında tutulması 
ve siyasî etkiden arındırılması esası göz önünde tu
tulur.» denilmektedir. Komisyonumuz açıkça; «Bu 
kamu kuruluşları zararlı siyasî akımların 'dışında tu
tulsun» diyor, Bu hükme karşı çıkmak, bu kuruluş
lar zararlı akımların içinde çalkalansın, dursun, de
mek anlamına gelir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu gibi kuruluşların tamamı birer kanunla ku

rulmuştur; yani Yüksek Meclisiniz gibi yasama yet
kisiyle mücehhez herhangi bir organ, bu kuruluşların 
kanunlarını kabul etmiş ve yürürlüğe koymuştur. 
Zaman içinde bu kanunlarda birtakım noksanlıkla
rın bulunduğu, bu kuruluşların zararlı akımların 
mihrakı halline geldiği görülürse, yasama yetkisine 
haiz olan Meclisler elbetteki bu konularda gerekli 
yenli düzenlemeler getirebileceklerdir. Bütçe - Plan 
Komisyonunda yapılan değişikliğin amacı, sadece 
bundan ibarettir. Bu kuruluşların kanunlarında nasıl 
bir değişiklik yapılabilir? Mesela, şu anda aklıma ge
len bir hususu, izıiın verirseniz arz edeyim : 

Meslek kuruluşlarının üye sayısı, bazı meslek
ler bakımından anbinlere çıkmaktadır; fakat esefle 
görüyoruz ki, yönetim organlarını seçen genel kurul 
üyelerinin sayısı yüzü, ikiyüzü geçmemektedir. Çeşitli 
obstrüksiyonlar, çeşitli seçim oyunlarıyla ya üyelerin 
tamamı katılmamakta veya müzakereler çok uzatıl
mak suretiyle, gecenin geç vaktinde muayyen mıüitan-
larım âdeta zorbalığı altında yapılan seçimlerde belli 
kişiler yönetime ed koymakta ve bu yüz kişinin yap
mış olduğu seçimlerin sonucunda onbinlerce üye âde
ta temsiil edilmektedir. 

Kanunda yapılacak derişiklikle, genel kurulun 
toplanma nisabı düzenlenebilir, kayıtlı üyelerin dört-
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te üçünün mevcudiyeti şartı aranabilir, yine karar 
riisabı düzenlenebilir. Yönetim kurulu seçilebilmesi 
içlin, yine kayıitlı üyelerin belli bir çoğunlukta oya 
katılması şart kıhnabilir. Bütün bunlar, her türlü sı
zıntıyı ve şikâyeti önleyici tedbirlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
12 Eylül evvelinde, ülkenin ne halde olduğunu 

henüz unutmuş değiliz. Bu kuruluşların çoğunun yö
netim kurulu üyeleri anarşik eylemlere karışmak, 
zararlı sliyasî propagandada bulunmak suçundan ha
len tutuklu durumdadırlar, Hatta bunların içinde re-
jimii yıkmak için silahlı cinayet şebekesi kurmak su
çumdan idam talebiyle yargılananlar vardır, Bu du
rum devam edecek midir?.. 

Şimdi izlin verirseniz size 8.5.1982 günlü gazete
lerde yer almış olan bir bilim adamımızın, bir idare 
hukuku profesörünün konuyla ilgili bir demecini 
aynen arz etmek istiyorum : 

«Üzerinde çok durulduğu için bir noktada gö
rüşlerimi aksettirmek istemekteyim. 12 Eylüle gelin
mesinin sebebi; Türkiye üzerinde dışardan oynanan 
oyunun 1961 Anayasasını oluşturan kadrolar ve 
müesseseler tarafından teşhis edilememesi ve tedbir 
ailınamamasıdır. Bu oyun ise, milıletılerarası komüniz
min Türkiye'yi NATO'dan, Batılı dünya görüşün
den ve özgürlükçü demokrasiden ayırmak için bü
yük propaganda ve büyük sızma faaliyeti idi, Bu
na alet olanların hepsinin kötü niyetli olduğunu da 
söylemek mümkün değildir. Hakikaten demokrasiye 
taraftar saf birtakım kişiler de istemeyerek buna kar
şı tedbir alamamışlardır.:» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kuruluşun gerçek mahliyetinij elbette o ku

ruluşun kayıtlı üyeleni bilirler. Şimdi yine Yüksek 
Meclisinize bir odanın bazı üyelerinin Millî Güvenlik 
Konseyine sundukları ve 8 Nisan 1982 günlü gazetede 
yer alan rapordan kısa bir pasaj arz edeceğim : 

«Bizler teknik elemanlar olarak, bir daha eski 
günlere dönmemek için acizane yardımcı olmak isti
yoruz. Türkiye'de DlSK'i fikir yönünden geliştiren 
ve kuruluşunun gerçekleşmesini sağlayan Türkiye 
Mimar Mühendis Odaları Birliğidir. Teknik eleman
ların meslekî odaları tamamen Marksist militanların 
İşgal altındadır. İşgali altındadır diyoruz; çünkü, oda 
kongrelerinin çoğu demokratik yoldan yapılmamıştır. 
Her kongre oldu bittiye getirilerek, malî yönden he
sap sorulamamıştır,; 

Ayrıca, odaya ıbağlı meslek odalarının taşra teş
kilatlarındaki kongrelerinde kendi sapık ideolojileri

ne ters düşen ekip seçildiği takdirde, ya o kongre 
iptal edilmiş veyahut da oda şubesi kapatılmıştı-
itır. 

Oda yöneticileri içinde, 112 Mart döneminde hü
küm ıgiyen ve yasa dışı Türkiye Komünist Partisi 
Marksist - Leninist örgütüne gelir sağlayan mühen
dislik bürosu kuran mühendis bulunduğu son ope
rasyonlarla ortaya çıkmıştır. 

Vatan ve millet düşmanlarına karşı gösterdiği-
niiz hassasiyete gü'venerek ve inanarak, milletimize 
yaptığınız, «Yardımcı olunuz» çağırışına kendi ça
pımızda iştirak ettiğimiz için huzurluyuz.» diye bu 
rapor bitmektedir,, 

KAMER GENÇ — Kim bunlar, ismini öğrene
bilir miyiz? 

(BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
KAMER GÖNÇ — Hayır, isimlerini öğrenmek 

istedim. 
BAŞKAN — Devam «idiniz Sayın Azigur. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

FUAT AZGUR — Değerli arkadaşlarım; 

Devlet Başkanımız 3 Nisan 1982 günlü Bursa 
konuşmasında aynien şöyle demiştir. Bunu da yine 
4 Nisan 19812 tarihli bir gazeteden aynen arz ediyorum': 
(El sürülmemiş o kadar çok şey karşımıza çıktı 
iki, hâlâ da çıkmakta; ama el sürülmemiş bir şey 
bırakmamak niyetindeyiz. Hiç olmazsa, bizden son
ra gelenler rahat etsinler.» 

Devlet Başkanımız, söyledikleri giM, gerekli ana
yasal kuruluşlara et sürmüştür; hatta Odalar Bir-
İiğiriden, meslek kuruluşlarından daha çok Anayasal 
teminata sahip olan Anayasal kuruluşlara el sürmüş
tür. Danıştay Kanunu değiştirilmiştir. Danıştayın 16 
adet başkan ve üyesi ülkenin Ü6 ayrı vilayetine atan
mıştır. Yüksek Hâkimler Kuruluna el sürülmüştür; 
lağvedilmiş, yerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu kurulmuştur. Yargıtay Kanunu değiştirilmiş
tir, Üniversiteler Kanunu değiştirilmiştir. Bütün bun
lar, hiç şülplhe yok ki, meslelk kuruluşlarından daha 
çok Anayasal teminata sahip olan kuruluşlardır. Eğer 
millî güvenlik, eğer kamu yararı, eğer millî men
faat icap ettiriyorsa, el/bette bütün kuruluşlara el 
sürülecektir, 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının geneli üzerinde yapümış - olan konuş

malara ceVap arz ettiğimi zannediyorum!. Bu ara
da bazı üye arkadaşlarımızın yaptıkları konuşma
lara da çok kısa olarak cevap vermeye çalışacağım. 
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Değerli Hocam Enginay konuşmasına güzel bir I 
espriyle başlamışltır; înıgiltere Başibakanı Disraeii'nin I 
bir nü'k'fesiyle. Gerçekten her şeyi yerli yerine koy
makta büyük yarar vardır ve bu tasarı her şeyi I 
yeri yerine koymak gayesiyle hazırlanmıştır. Yalnız I 
şunu da ifade edeyim, Muhterem Hocam talebe- I 
sini-- bağışlasın, kendisi her şeyi yerli yerine koyma- I 
iniş; aksine yerli yerinde duran bazı şeyleri darma- I 
dağın etmiştir. (Alkışlar) 

tiçrüzlüığüm'üızün 30 uncu maddesi, komisyon gö- I 
rüşmelerinin kapalı olduğunu yazar, içtüzüğümüz, I 
gerek Genel Kurul çalışmalarını, gerekse komisyon I 
çalışmalarım düzenleyen hukuk 'kurallarıdır. Sayın I 
Erginay, komisyonda yapılan görüşmeleri burada I 
hasının ve dinleyicilerin huzurunda açıklamış; böy
lece yerli yerinde kalması gereken İçtüzüğün 30 uncu I 
maddesi yerinden kaldırılmıştır. I 

Gerek Sayın Eriginay'ın ve gerekse tasarıdan zi- I 
yade Sayın Özal'ı eleştiren Hamitioğulları'nın gö- I 
rüşlerine Sayın Bakan etraflı ıbir şekilde cevap ver- I 
mistir. O itibarla ben, zamandan tasarruf bakımın- I 
dan bu kişisel eleştirileri burada cevaplandırmak is- I 
temiyoruml, I 

ISaym Hazer, «Olağanüsltü dönemin, olağanüstü I 
tedbirleri getireceğini» gayet isabetli bir şekilde be
lirtmiştir ve tasarının yasalaşmaisındaki faydayı say
mıştır. Kendisine müteşekkiriz. I 

Sayın Parlak, «Tasarı yerindedir. Yalnız mahru
miyet bölgelerindeki kamu yöneticileri hem sayıca az, I 
hem nitelik bakımından yetersizdir.» demişlerdir; bu 
dloğrudur^ Türkiye'nin bazı ıbö'llgelerindeki yönetici- I 
lerin sion derece genç olduğu, tecrübesiz olduğu, ye- I 
teneksiz olduğu doğrudur. Herhalde Hükümetin bu 
eleştiriyi nazarı itibara alacağı kanaatindeyim. 

(Sayın Kırcalı, «Millî Güvenlik Konseyinin Ana
yasanın 64 üncü maddesinde yapmış olduğu deği- I 
siklikle, yetki kanunlarında ilkelerin •gösterilmesine 
artılk gerek kalmamıştır.» diye görüşlerini belirttiler; 
doğrudur^ Gerçekten Millî Güvenlik Konseyi Ana
yasanın 64 üncü maddesini değiştirmiş ve sadece 
yetki kanunlarında kapsam, amaç ve sürenin göste- I 
rilrnesinin kâfi olduğunu belirtmiştir. Artık yetki ka
nunlarında ilkelerini ıgjösteriimesi icap etmemektedir. I 
Ancak Hükümet, şayanı şükrandır ki, ayrıca yetki I 
kanununa istinaden kararname çıkaracağı zaman, I 
hanlgi ilkelere dayanacağını da etraflı bir şekilde 
saymıştır. (Biz bunu büyük bir memnuniyetle kar
şıladık. Bakanlar Kurulunun dayanacağı ilkeleri 
Yüksek Meclisinizin bilmesinde yarar olduğunda hiç I 
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şüphe yoktur. O itibarla Sayın Kırcalı'nın, tasarının 
3 üncü maddesinin metinden çıkarılması yolundaki 
görüşlerini benimseyemedik. 

'Sayın Göktepe, benden çok daha büyük bir liya
katle Komiisyonumuzdaki görüşleri savundu; kendi
sine şahsen teşekkürü bir borç bilirto.; 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bendenizin maruzatı burada bitmektedir. Hepini

ze saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Hükümet adına Sayın Özal, buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin muhterem üyeleri; 

Kısaca Yetki Kanunu diye aldandırılan; aslında 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve 
Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Yetki 
Kanunu Tasarısı üzerinde sayın Danışma Meclisi 
üyelerimizin ileri sürdükleri noktalar, bunlar üze
rindeki Hükümetimiz görüşleri ve Yetki Kanunu çık
tığı takdirde (ki, suallerden bir tanesi budur) nasıl 
bir şekilde meseleyi çözeceğimiz bakımından bazı 
açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Zannediyorum konuşmamın daha başlangıcında 
bir önemli konuda, gerek bu Kanun Tasarısına karşı 
olan üyelerimizin gerekse lehinde olan üyelerimizin 
tespit ettikleri bir nokta; Devlette düzenleme ihtiya
cının, yeniden düzenleme ihtiyacının varlığıdır. Bun
da hemen hemen hiç kimsenin, düzenlemeye ihti
yaç yoktur, bugünkü durum iyidir, bu durum devam 
etsin, diye bir iddiada kimse bulunmadı. Bu noktayı 
başta bir kere tespit etmek istiyorum. 

İkinci önemli nokta zannediyorum, düzenleme 
ihtiyacı bir defaya mahsus değildir; düzenleme ihti
yacı aslında sürekli bir ihtiyaçtır. Gelişen bir eko
nomi, gelişen bir sosyal durum ve idare buna göre 
devamlı olarak ayarlanmak mecburiyetindedir. Onun 
için kademe kademe düzenleme ihtiyacı önümüzdeki 
yıllarda da, bugün yapsak dahi, yeniden karşımıza 
çıkacaktır. Zannediyorum burada da genel bir kanı 
vardır. 

Nitekim Hükümetimizin Programında, daha ev
velki konuşmamda da bahsettiğim gibi, ayn'en şu iba
re yeralmıştır, tekrar ediyorum : 

«•Mazisi yüzyıllara dayanan Türk idare yapısı 
şartların değişmesiyle yeniliklere ve ihtiyaçlara ayak 
uydüramayarak eskimiş, ekonomlik ve sosyal geliş
melerin gerisinde kalmıştır. Bunun sonucunda kamu 
yönetiminde aşırı merkeziyetçilik, görev, yetki ve so-
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rumlulukknn dağılımında dengesizlik, normalin çok 
üstünde istihdam, atıl kapasite, verimsizlik, lüzum
suz formalite ve kırtasiyecilik hastalıkları meydana 
gelmiştir. ' 

Kalkınmakta olan bir ülke durumundaki Türki
ye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını engelleyen 
en önemli faktör Türk idaresinin bu hastalıklarıdır. 
Bu tabloya bir de son yıllardaki anarşik ortam ek
lenince idare toplumun güven ve huzurunu sağla
mada yetersiz kalmıştır.» denildikten sonra : 

«Türk kamu yönetirrii teşkilatı bütünüyle gözden 
geçirilecek, uzun reorganizasyon çalışmalarına gidil
meden, kısa sürede pratik düzenlemeler yapılacaktır. 

Görev, yetki ve sorumluluklar insiyatif ve çalış
mayı teşvik edici şekilde tevzi edilecek, bunları tam 
olarak kullanmayanların sorumlu tutulacakları açık
ça belirtilecektir. Kamu idaresindeki aşırı merkezi
yetçilik yerine, mülkî ve mahallî idarelerin yetkile
rinin artırılması sağlanacaktır. Vatandaşın her işini 
Ankara'dan halletme zorunluluğu kaldırılmaya çalışı
lacaktır. Bunu sağlamak üzere taşrada yeni bir teşki
latlanmaya gidilecek, kurulacak bölge idareleri özel
likle malî, ekonomik ve teknik konulardan başlana
rak Devlet hizmetlerinin işleyişini kolaylaştırıcı yet
kilerle teçhiz edilecektir.» 

Sonra da kırtasiye, bürokrasi vesaire bu gibi du
rumlardan bahsediyor ve diyor ki; «En kısa zamanda 
kamu hizmetlerinin görülmesin'deki aksamalar gide
rilecek, basit, sade ve pratik yöntemler geliştirilerek 
uygulamaya 'konulacaktır.» 

Buradan da şunu kısaca ifade etmek istiyorum; 
Hükümet Programında da idarede yeniden düzenle
me ihtiyacının, bununla beraber işlerin daha pratik, 
daha çabuk, ekonomik bir tarzda görülmesi ve va
tandaşın işlerini gördürürken asgarî zahmete girme
si; yani bürokrasiyi mümkün olduğu kadar aşağıya 
çekme esprisi götürülüyor. Yalnız, dikkat edilirse 
Hükümet bu işlerin mümkün olduğu kadar pratik, 
gerçekçi bir şekilde yapılacağını, uzun reorganizas
yon denemelerine gitmeden, pratik olarak yapmayı 
göz önüne almaktadır. 

Şimdi, Sayın Başkan müsaade ederseniz Tasarıya 
itirazları bir kaç noktada toplayacağım. 

Bir tanesi muhtelif üyeler tarafından şu veya bu 
şekilde söylendi; bu Yetki Kanununun 28 Şubat Ka
rarnamesinin bir kılıfı olduğu, aslında 28 Şubat Ka
rarnamesine islim sonradan geMn, şeklinde ifade 
edildi. Muhtelif kerelerde izah etmeye çalıştım, bir 
kere böyle bir düşüncemiz yoktur. 28 Şubat Karar-
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namesi düzenleme ihtiyacını getiren ve yetkilerimiz 
dahilînde yapılan bir faaliyettir. Yalnız, şu nokta 
çok açık surette belli olmalıdır, mesela; 28 Şubat Ka
rarnamesinde getirdiğimiz bazı düzenleme esasları
nın, eğer kanun şeklinde getirilmez ise, gelecek 
hükümetler tarafından değiştirilme şansı vardır. Çün
kü bu bir kararnamedir. Onun için o düzenleme esas
larının bir kanuna rapdedilmesînde büyük fayda gör
düğümüzü ilave ediyorum. 

Zannediyorum sebeplerden bir tanesi de; yani 
şu düzenleme ihtiyacının ana ilkelerinden bir tanesi 
de, düzenlediğimiz şeyin kolay kolay değiştirilmeme
si, değiştirilmesinin ancak meclisler eliyle yapılabil
mesidir. Yoksa hükümet kararlarıyla, bakanlık onay
larıyla yeni organizasyonların kurulmasına mani ol
manın yolu ancak bu söylediğim şekilde bunları sağ
lam esaslara bağlamak suretiyle olacaktır. 

Yine bildiğiniz gibi, bundan evvelki; yani şu 
Yetki Kanunu çıkmadan evvelkü veya çıkacağını bir 
an için farz edersek, bugün mevcut düzende bakan
lıklarımız dahi bakan onayıyla teşkilat kurabilmek
tedirler. Buna mani olmak istiyoruz. 

İkinci bir tenkit noktası; «Kanun kuvvetinde ka
rarnameye gerek yok. Madem Hükümet bu çalışma
ları ta eskiden beri yapıyor, bu çalışmaları peyder
pey Meclisimizlin önüne getirir ve bu kararname ye
rine kanunlar şeklinde buralardan yürütülür, Millî 
Güvenlik Konseyinden geçer, bu şekilde de halledile
bilir.» diye iddia edilmektedir. Bunu bir an için ge
ne). olarak cevaplayacağım. 

Üçüncü bir itiraz konusu Kamu İktisadî Teşeb
büsleriyle ilgilidir. 

Tabiatiyle buradaki itirazlar aslında meselenin 
düzenleme ihtiyacından ziyade, Kamu iktisadî Teşeb
büsleri, özel sektör münakaşasına kadar gitmekte
dir. Mevzuumuzla direkt bir alakası yoktur. 

'İtirazlara ait bir son konu da, kamu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarıdır. 

Zannediyorum Sayın Komisyon Sözcüsü bu ko
nuda gerekli cevabı verdi. Yalnız ben bir noktayı 
açıklamak durumundayım, Hükümetin Sayın Mec
lisinize gönderdiği Tasarıda bu yoktu, Komisyonda 
ilave edilmiştir. Yalnız ilave edilmekle beraber bu 
ilaveyi biz de benimsemişizdir, eğer yetki verilirse 
burada söylenen ilke dahilinde gerekli düzenlemeyi 
yaparız. 

'İdarenin düzenlemesi konusunda birçok sayın ar
kadaşımızın belirttiği gibi, ta 1950'lerden, 196Ö'lar-
dan devamlı olarak çalışmalar yapıldığı, bunların ba-
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zılarının tatbikata konulduğu, bazılarının taitbikata 
konulamadığı, raflarda kaldığı hepinizin malumları
dır. Bu çalışmaların en Ciddilerinden bir tanesi 1960' 
dan sonra yapılan ve ismi «Mehtap Projesi» diye ad
landırılan çalışmalardır. Biz dahi o çalışmaların içe
risinde bulunduk vaktiyle. 

Daha sonra Ortadoğu Amme İdaresinin Devlet 
teşkilatıyla ilîgili çalışmaları da var; fakat son yıllar
da gelişen Türk ekonomisi Devletin aldığı birtakım 
sosyal yüklerle mütenasip olarak bu teşkilatın dü
zenlenmediği, ya aşırı büyümelere gittiği veya bazı 
noktalarda dumura uğradığı görülüyor. Bu çalışma
ların mühim bir kısmı kanunlar haline, metinler ha
line getirilmiş çalışmalar da değil. 

12 Eylül sonrası idare, Türkiye'mizin 12 Eylül 
öncesindeki karşılaştığı çıkmaz durumu düzenlemek, 
aynı zamanda Türk ekonomisini yeni baştan rayına 
koymak, anarşinin kökünü kazımak ve gelecek po
litik idarelere, demokratik idarelere daha iyi bir dü
zende, daha sağlam bir durumda Türkiye'yi devret
mek, 

Bu bakımdan Sayın Millî Güvenlik Konseyi, Da
nışma Meclisimiz ve Hükümetinizin aynı gaye ile ça
lışan, bu faaliyeti gösteren üç ana unsur olduğunu 
ifade ederim. 

12 EylüTden bu tarafa ekonomik sahada hem 
düzenleme bakımından, hem de ekonomiyi tekrar 
rayına oturtmak bakımından çok esaslı tedbirler 
alınmış, bunlar icraata konulmuş ve neticeleri de alın
maya, büyük çapta alınmaya başlanmıştır. Aslında, 
yıllardır yapılmayan birçok ekonomik reform kanun
ları, şu geçirdiğimiz 1,5 senelik devre içerisinde Mil
lî Güvenlik Konseyinin çok yakın ilgisiyle, Hüküme-
IJİmizin gayretiyle ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Bunun yanında, Devletin yine önemli düzenleme 
sahalarında faaliyetler yapılmış, demin de Sayın Ko
misyon üyesinin bahsettiği gibi, yargı organlarından 
üniversitelere ve daha bir çok sahaya kadar düzen
lemeler yapılmış ve yapılmaktadır. Gaye, Türkiye'yi, 
memleketimizi çok daha iyi bir durumda gelecek 
döneme geçirmektir. 

Önümüzde, hakikaten üzerinde çok büyük gay
retle çalışılması icap eden bir yeni Anayasa, bu Ana
yasanın hemen akabinde çıkarılacak Siyasi Partiler 
Kanunu ve Seçim Kanunları vardır. Tabiatıyla, bu 
Kanunlardan başka olarak da şu anda Danışma Mec
lisimizin gündeminde veyahut'ta Hükümetten size ge
lecek, yine Millî Güvenlik Konseyinden buraya gön
derilmiş, yine önemli kanunlar da Danışma Mecli
sinin gündeminde bulunmaktadır. 

Zannediyorum, İdarede düzenlemenin, bu önü
müzdeki 1,5 sene içerisinde (Ki 18 aylık bir süre ko
nulmaktadır) bütünüyle yapılması zaten mümkün de
ğildir. Yapabileceğimiz, mümkün olduğu kadar pra
tik, gerçekçi ölçüler içerisinde birtakım bürokrasiyi 
asgariye alan, idarenin daha iyi çalışmasını, taşra teş
kilatı ile merkezî teşkilatın denge içerisinde bulun
masını, dengelerin düzenlenmesini hedef alan birta
kım düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemelerin 
yapılmasında öyle zannediyorum ki, işin başında 
bulunan, idareyi yürüten Bakanlıkların ve Bakanlar 
Kurulunun önemli bir katkısı olacağı muhakkaktır. 
Düzenlemeyi muhakkak ki, idarenin başında olanlar 
daha iyi hazırlayabileceklerdir. 

Burada bizim getirdiğimiz, normal şartlarda bel
ki getirilmemesi icap eden; ama Türkiye'nin bugün
kü şartlarında getirilme mecburiyeti olan, bu düzen
lemenin en iyi bir şekilde 1,5 sene gibi kısa bir süre 
içerisinde mümkün olanının yapılmasıdır. Mümkün 
olan yapılacaktır, yani daha fazla da birşey bizden 
istemeyiniz, elimizden gelen şekilde gayret sarf ede
ceğiz ve düzenlemeyi pratik ölçüler içerisinde yap
maya gayret edeceğiz. 

Aslında bunun muhtelif kanunlar halinde bura
ya getirilmesinin şu mahzuru vardır : Eğer zamanı
mız olsa idi, uzun bir dönem içerisinde bunları getir
memiz mümkün olurdu; ama bu kanunların bura
lardan incelenmesi, arkasından Millî Güvenlik Kon
seyine götürülmesi, çok daha önemli birşey söyle
yeceğim, bu kanunların birbiriyle koordineli olması 
lazım. Biz şunu biliyoruz ki, bjr teşkilatı düzenler
ken, aynı zamanda bir başka teşkilatta da bir başka 
düzenleme ihtiyacı çıkacaktır. Çünkü, bugünkü hadi
seler, bugünkü teşkilat durumu şunu gösteriyor; teş
kilatlar arasında vazife tedahülleri Vardır. Bu vazife 
tedahülleri de aslında bürokrasiyi artıran hadiseler
den biri haline gelmiştir. Bir yerde düzenleme yap
tığımız zaman, bir başka yerde, bir başka düzenle
meyi de buna paralel olarak yapmak mecburiyetin
desiniz. 

Onun için «İdare düzenlemesi» denildiği zaman, 
sadece bir KİT düzenlemesi değil, bununla ayarlı 
olarak Genel Katma Bütçeli İdarelerin düzenlenme
si, taşra teşkilatının düzenlenmesi, hatta bir an için 
düşünelim, Devlet Su İşlerini düzenlerken, muayyen 
bir şekilde bazı yerlerini değiştirirken, bunun yanın
da Toprak - Su İdaresinin ne yapacağına bakmanız 
lazım. Yol Su Elektrik İşlerinin masıl götürüleceğine 
bakmanız lazım. Bunun gibi birtakım, birbiriyle 
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ahenkli alarak yapılması icap eden düzenlemeler var. 
Bu bakımdan düzenlemeyi bir bütün olarak gözden 
geçirmede de büyük faydalar mütalaa ediyoruz. 

Birtakım suallerde de «Nasıl yapılacaktır?» de
niliyor. 

Tabiatıyla bir kişinin veya bir grubun yapacağı 
bir düzenlemeyi katiyen düşünmüyoruz. Düzenleme 
esas itibariyle Bakanlar Kurulunun fonksiyonudur. 
Bu yetki Bakanlar Kuruluna veriliyor. Fakat muhak
kak ki, yapılmış olan çalışmaları, bu çalışmaların ışı
ğında birtakım çalışma grupları, alt gruplar kurula
caktır. Gayet tabiatıyla, idarede tecrübe sahibi ol
muş kimselerden idarenin dışında dahi olsa istifade 
edilecektir ve bu düzenlemeler bir ahenk içerisinde, 
koordineli bir tarzda. Bakanlar Kuruluna getirilecek, 
Bakanlar Kurulunda son şeklini verdikten sonra, ka
nun kuvvetinde kararname haline gelecektir. 

Bunların ne kadar olabileceğini şu anda kestirme
miz mümkün değil, ama, muhtelif kanun kuvvetin
de kararnameler şeklinde olacağını söylevebilirim. 
Yalnız, bütün kanun kuvvetinde kararnameler ha
zırlanmadan evvel, muhakkak aralarında irtibat var 
ise (Ki bazı konularda olacaktır. Demin söylediğim 
gibi) bunlar arasındaki koordinasyon da bir çerçeve 
içerisinde, bir yerde düşünülmesi lazım. Bunu Baş
bakanlık da yapabileceğimizi, (Yani koordinasyon 

^hizmetlerini) ilgili teşkilatları bu malksatla kullana
cağımızı ümit ediyorum. 

Sayın Başkan; ben, esas itibariyle bu konuşulan
lar üzerinde Hükümetin görüşlerini arz etmeye çalış
tım. Düzenleme işinin kolay bir iş olmadığını bili
yorum; Hükümetim'iz düzenleme işinin zor bir iş ol
duğunu takdir etmektedir. Aslında, Hükümetimize 
puan getirecek bir iş de değildir, onu da açıkça ifa
de edeyim. Çünkü, her düzenleme bir yenilik hare
ketedir, yenilik hareketiriin karşısında daima yeniliği 
istemeyenler bulunacaktır. Bir yenilik hareketi yap
tığımız zaman, onun karşısında, yaptığınız işin karşı
sında kimseler -bulunacaktır. Memnun etmediğiniz 
kimseler gayet tabiyatıyla olacaktır. Ama, düzenleme 
ihtiyacının olduğunu, bunun bir an evvel yapılması 
lazım geldiği kanaatindeyiz ve Hükümetimiz bu işi 
yapmaya da taliptir. Eğer Danışma Meclisimiz ve 
bunu takiben yüksek Millî Güvenlik Konseyi bu yet
kileri verebilir ise, biz, bize verilen yetkileri bu il
keler dahilinde en iyi bir şekilde kullanmayı ve bu
nun sonucunda da memlekette birçok sahalarda yap
tığınız gibi, bu sahada da iyi neticeler almayı ümit 
etmekteyiz. I 
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'Bu düşüncelerle hepinizi saygıylarla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal/ 
Bir arkadaşımızın yazılı sorusunu Size takdim et

miştik, onun cevaplanmasını rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURGUT ÖZAL — Efendim, Mahmut Akkılıç 
Beyefendinin sualini okuyayım : 

«Kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev 
ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili kanun 
kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi verildiği tak
dirde, birbirinden ayrı üç hizmet grubunun bulundu
ğu bir bakanlıkta hizmetlerin eksiksiz, zamanında ve 
etkin bir biçimde yürütülebilmesini sağlamak; biri-
din, diğerinin yetki alanına girmesini ve dolayısıyla 
hizmetin aksamasını önlemek için, bu ayrı hizmet 
gruplarının, ayrı müsteşarlıklar halinde doğrudan Ba
kana bağlanması hususu düşünülüyor mu?.» 

Sayın Akkılıç acaba Tarım ve Orman Bakanlığını 
mı düşünüyor?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Evet efendim. (Gülüş
meler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURGUT ÖZAL — Efendim, bu çok detaya 
inen bir sual. Gayet tabiatiyle eğer spesifik olarak 
bu konu düşünülüyorsa, Tarım Bakanlığı önemli bir 
Bakanlıktır. Tarım Bakanlığının düzenlenmesinde 
çok dikkat edilmesti lazımdır, kanaatimiz bu. Yalnız 
şunu da biliyorum; orada meslek grupları arasında 
maalesef devamlı birtakım çekişmeler var. Biz aslın
da meslek gruplarını çekişme değil de, birbiriyle kay
naşma yoluna getirmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin 
gelişmesi, yükselmesi bu noktada. Bunu nasıl halle-
deceğim'izi kanun kuvvetinde kararname çıktıktan 
sonra beraberce düşünürüz efendim. 

Çok teşekkür ederim... 
MAHMUT AKKILIÇ — Bir cümle söyleyebilir 

miyim?.. 
BAŞKAN — Hayır Sayın Akkılıç, mümkün de

ğil efendim, usulen mümkün değil. 
MAHMUT AKKILIÇ — Peki efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özal, teşekkür ederim.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Sayın Baka

na soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. 
'BAŞKAN — Yalnız soruya mürihasır olmak üze

re lütfen. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben şunu öğ

renmek istiyorum : Biz konuşmalarımızda birtakım 
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meseleleri dile getirdik; ancak Sayın Bakanımız önce 
Sayın Hamitoğulları'na sonra sayın Erginay'a cevap 
verdiler ve bizim konuşmalarımızda yer alan ana il 
kelere ne Sayın Komisyon, ne de Sayın Bakan cevap 
arz etmediler. Halbuki biz demiştik ki, siz bu düzen
lemeyi yaparken, mesela KİT'lerde kamu yararını 
mı gözeteceksiniz, yoksa verimlilik ilkesini mi esas 
alacaksınız?. Bu birinci sorumuzdu. \ 

İkincisi; Anayasanın 112 nci maddesinde «İdare
nin düzenlenmesi kanunla olur» ilkesi varken, siz 28 
Şubat tarihli Kararnameyi hangi yetkiye istinaden 
çıkardınız?.. Burada şöyle diyor : «Bakanlıkların ye
niden düzenlenmesi ve çalışma esasları hakkında ka
rarname» diyor. 

Üçüncüsü; Sayın Bakanımız burada bir açıklarrr 
yaparken KİT'ler konusunda şöyle diyorlar : «Dik
kat ederseniz, KİT'lerin kuruluşunda, bunların bila-
hara millete devredileceği hükmü vardır». 

Yani, şim'di KİT'ler milletin malı değil de mille
te devrediliyor mu, yoksa başka bir anlam mı çıkı
yor bundan?.. Ben bunu da anlamak istiyorum. Aca
ba Sayın Bakanımız onda bize bir tarih verebilir mi 
şu anda elinde bir hazırlık var mıdır?.. Biz banker
ler konusunda bir ^etki verirken Hükümet temsilci
leri dediler ki, «Arkadaşlar, bu çok kritik bir konu 
Biz burada esaslarını açıklamayalım. Açıklarsak ya
rın bankerler mallarını kaçırırlar.» Ancak burada 
ortada kaçırılacak bir şey olmadığına göre, acaba Sa>-
yın Hükümetinizin çalışmaları var mıdır bu konuda. 
varsa çalışma esasları ne aşamadadır?.. 

Sayın Başkanım, bir de başımdan geçen iki olayı 
kısaca anlatmak istiyorum... 

BAŞKAN — Lütfen yalnız soruyu müteveccih 
Sayın Genç, soru şeklinde lütfen. 

KAMER GENÇ — Efendim, İller Bankasına bir 
konuda gittim, orada bir genel müdür muaviniyle 
karşılaştım; dedi ki «'Ben bu memlekette hukuka 
inanmıyorum». 

Yine askerden dönmüş bir vatandaşımızın tekrar 
göreve iadesi konusunda bir devlet kuruluşuna mü
racaat ettim, dedi ki, «Biz onu göreve iade etmiyo
ruz» Niye dedim. «Efendim, bu sakıncalı bir kişi
dir» dedi. «Niye sakıncalıdır? Bunun hakkında poli
se intikal etmiş, mahkemeye intikal etmiş bir olay 
var mıdır?» dedim. «Yok efendim, yoktur; ama bi
zim kanaatimiz budur» dedi. 

Acaba Hükümetimiz yeniden idareyi düzenlerken 
bu gibi konulan gözönünde tutarak hak, hukuk öl
çüsünü gözönünde tutacak mıdır?.. Vatandaş dev

let dairesine,gittiği zaman güler yüz gösterilecek mi
dir, haksızlığa uğradığı zaman Bakanın karşısına çı
kabilecek gücü kendisinde bulabilecek midir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURGUT ÖZAL — Efendim, Sayın Genc'in son 
sualini cevaplandırayım. Tabiî düzenleme ile kanun
larla bu söyledikleri konuların hiç birisi pratik ola
rak çözümlenmez. Bir sayın arkadaşımızın dediği 
gibi oraya gelecek, oraya oturacak kimselerin icraa
tıyla çok yakından ilgilidir. «At sahibine göre kişner» 
dedi Sayın Hamitoğulları. Onun için, o konular da
ha ziyade kanunlarla değil, o makamlara oturacak 
insanların yapıları, kabiliyetleri ve işi tutuş tarzlarıy
la ilgilidir. Onun için, cevabı o şekilde vermek duru
mundayım. Yoksa kanunların hepsi mükemmeldir, 
kanunların hepsi herkesi korur, ama icraat başka tür
lü oluyorsa, o icraatı yapanlara gitmek icap eder. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin düzenlenmesi il
kesini buradan okuyayım efendim. «Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin kuruluş ve teşkilatlanmasın'da yukarı
daki ilkelerle birlikte hizmetin gerekliliği, ülke eko
nomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esasları göz
önünde bulundurulur.» Tasarıdaki esas ilke budur. 

Zannediyorum 28 Şubat Kararnamesiyle ilgili, bu
rada açıklamıştım; 28 Şubat Kararnamesini herhan
gi bir yetki kanununa dayanarak çıkarmış değildir 
Hükümetiniz. Elıimizlde 4951 sayılı Kanun vardır. Bu 
kanunla Bakanlıklar kurulur, kaldırılır ve üçlü im
zayla Başbakan ve Devlet Başkanı tarafından. Bi
zim burada söylemek istediğimiz, 28 Şubat Kararna
mesi bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeyi Hü
kümet her zaman yapabilir. Çünkü açıkça izah' et
tim; bu .kuruluşların büyük bir kısmı hükümet ka
rarlarıyla değil, bakan onayıyla kurulmuştur. Ba
kan onayıyla kurulmuş olan kuruluşları icabında Ba
kanlar Kurulu kararnamesiyle düzenlemeniz, yeni
den durumunu değiştirmeniz mümkündür. Bu kana
atteyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

Komisyon raporuyla ilgili olarak yazmış bulundu
ğum karşı oy yazısında da belirttiğim gibi, kamu 
kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşların düzen
lenmesiyle ilgili olarak Komisyonda, Hükümetin is
temediği bir tür yetki Hükümete verilmiş bulunmak-
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tadır. Meseleyi somutlaştırarak sualimi sormak isti
yorum, 

5590 sayılı Kanuna göre ticaret odaları, ticaret 
ve sanayi odaları ve sanayi odaları kamu kurumu 
niteliğinde meslekî kuruluşlardır. Ama bunun yanın
da, aynı kanuna tabi olarak ticaret borsalarıyla bu 
saydığım tüm kuruluşların üst kuruluşu olan Türki
ye Odalar Birliği kamu kurumu niteliğinde meslekî 
kuruluş değildir, kanunda belirtildiği ve düzenlendiği 
şekilde. 

Bunun yanında, ikinci somut örnek olarak; 507 
sayılı Kanuna tabi esnaf ve küçük sanatkârlar der
nekleri de yine kanun metninde kamu kurumu nite
liğinde meslekî kuruluşlar olarak belirtilm'iş ve bu 
şekilde tespit edilmiştir. Ama bunun yanında, yine 
aynı kanuna tabi olarak, bu kuruluşların birlikleri 
ve üst kuruluşları, federasyonlar ve konfederasyonlar 
kanun metninde kamu kurumu niteliğinde bu tür ku
ruluş olarak sayılmamış ve bu nitelik kendilerine 
verilmemiş. 

Hükümet böyle bir yetkiyi aldığı zaman şöyle 
bir durum ortaya çıkacaktır : Aynı kanuna tabi bir 
kısım kuruluşlar hakkında düzenleme yapabilecek; 
fakat müşterek hükümleri de birbirlerine uygulana
bilen diğer bazı kuruluşlar hakkında ise, bu kandın 
hükmünde kararname yetki tasarısı şümulüne girme
diği için herhangi bir düzenleme yapılmayacaktır. 
Bu durumda bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Bu çe
lişki acaba nasıl giderilebilecektir?. Bunun izahını 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Efendim, 5590 sayılı Kanun 
Konseyden daha yeni çıktı, öyle biliyorum. Onun 
için, orada yeniden bir düzenlenre yapabileceğimizi, 
yapmak istediğimizi zannetmiyorum. Bir kere, sualin 
birinci kısmının cevabı orada. 

İkincisi, 507 sayılı esnaflarla ilgili çalışmayı ya
pabiliriz. Çünkü bu hazırlıklar devam ediyordu. Yal
nız bildiğim kadarıyla (Nihavet bana da uzmanla
rımızın söylediği) gerek birlikler, üst kuruluşlar, ge
rekse onların alt kuruluşları sizin söylediğinizin ak
sine, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olarak 
tarif edilmiştir. Yani siz aksini iddia ediyorsunuz; 
ama bize uzmanların verdiği bilgi, söylenen bilgi, 
üst kuruluşlar da, kamu kurumu niteliğindeki kuru
luşlardır. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sadece benim bil
diğime göre esnaf dernekleri kamu kurumu niteli
ğindeki kuruluşlardır. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Ben, bize verilen bilgiyi söy
lüyorum; üst kuruluşlar da, alt kuruluşlarda kamu 
kurumu niteliğindedir. 

BAŞKAN — Başka bir soru yok zannediyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir şey sor

mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben konuş

mamı yaptığım zaman Sayın özal burada değillerdi. 
Ben kanun hükmündeki kararnamelerin akıbeti hak
kında bir soru sormak istiyorum. 

Açıklamamda belirtmiştim o zaman; kanun nük-
mündeki kararnameler Anayasa hükmüne göre çık
tıkları gün Meclise sevk edilirler ve komisyonlarda 
ve Genel Kurulda ivedilikle ve öncelikle incelenmek 
suretiyle kanunlaştırılırlar, bunlar bir yasa haline ge
lirler. Zannediyorum ki Sayın Özal idarenin ilaniha-
ye ıslahının gerektiğini söylediler, haklıdırlar. Bu 1,5 
yıl içerisinde de aldıkları her kararın isabetli olaca
ğını kabul edemeyeceklerdir, muhakkak üzerinde ıs
lahat gerekecektir. 

Nasıl kanun hükmündeki kararnamelerden 37 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname 35 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameyi değiştirdi, 38 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname 37 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameyi değiştirdi bankerler hakkında, 
aynı şey idarede de olacaktır. 

Bu durum karşısında biz şimdi 35, 37, 38 numa
ralı kanun hükmündeki kararnameleri burada kanun
laştırmak, (ve önümüzde daha 6 - 8 aylık bir süre 
var) Danışma Meclisinden ve Konseyden geçerek ka
nunlaşmış olan bir hükmü de kanun hükmündeki ka
rarnameyle değiştirebilecekler miydi? Bu hususta Hü
kümetimizin düşüncesi nedir? Ben ciddî tereddütler 
içindeyim. 

Belki kendileri şu anda buna cevap verecek durum
da olmayabilirler, bilmiyorum. Ben bunu Sayın Öz-
trak'tan sormayı isterdim; ama bu anda öyle tecelli 
etti. Ben bu hususta ciddî tereddütler ve kuşkular 
içindeyim. 

Yarın Meclisimizden ve Konseyden geçmiş bir 
konuyu eğer Hükümet benim yetkim var diyerek er
tesi gün değiştiremiyorsa bu kanun hükmündeki ka
rarnameler Hükümetimizin işine yaramayacaktır. Ben 
derim ki, verilmiş olan sürenin sonuna kadar kendi-
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lerine kanun hükmündeki kararnameleri değiştirme 
imkânını veren bir anlayış içinde bize gelsinler veya 
bu anlayışı mümkün kılacak yasal değişikliği yapsın
lar. Bilmiyorum bu hususta hiç düşünceleri oldu mu? 

Şimdi 35, 37, 38 sayılı kanun hükmündeki karar
nameler elimizde, 36 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name de Meclisimize gelmiş bulunuyor. Biz bunları 
kânunlaştırırsak Hükümet bankerler hakkında veya 
bu yeniden düzenleme hakkında acaba karar alabi
lecek mi? Bilmiyorum bunu izah edebildim mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURGUT ÖZAL — Efendim, müsaade ederse
niz bu işin bir talihsiz noktası bankerler hakkındaki 
Yetki Kanunu Tasarısının arkasından gelmiş olması. 
Tabiî o konuyla bu konu arasında dağlar kadar fark 
var. Bankerlerle ilgili Yetki Kanunu ve ona dayanıla
rak çıkarılmış kararnameler, oldukça bilinmeyen ve 
muhtelif veçheleri bilinmeyen konular meydana çıktık
ça o yüzden çıkarıldı. Halbuki idarenin düzenlenmesi 
konusunda çok daha geniş bilgilerimiz ve tecrübeleri
miz var. Onun için bu iki konuyu birbiriyle irtibat-
landırmakta hata olabilir; yapmakta olduğumuz işin 
çok daha farklı bir iş olduğunu görüyorum. 

ikincisi şu hadise : Bir konuyu bir kere düzenle
dikten sonra, (Zannediyorum sualinizden bunu anlı
yorum) sizden ve Konseyden geçtikten sonra bir baş
ka kararnameyle tekrar bu düzenlenmiş konuyu dü
zeltmek. Yetki Kanununa göre aslında bu yetki var
dır; ama süresi içinde; yani 1,5 sene içerisinde yapıl
mak kaydıyla vardır; ama zannetmiyorum ki, yeni
den düzenleme konularında bu kadar hatalar yapıla-
bilsin. Yani, bankerler konusu bilinmeyen bazı veçhe
leri olan bir konuydu, zamanla meydana çıkan konu
lardı. Onun için onu bununla pek fazla ilişkilendirip 
hüküm çıkarmak pek doğru değildir. Zannetmiyorum 
ki Hükümet düzenleme konusunda bir kanun kuvve
tinde kararname çıkardıktan sonra çok lüzum görme
diği takdirde onu bir ikincisiyle yeniden düzenleme 
ihtiyacını duymayacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — 657 sayılı Dev

let Memurları Kanunuyla ilgili olarak 12 tane kanun 
hükmünde kararname çıktı. Bu hususu da nazarı dik
katinize sunarım. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Tabiî personel rejimi de zor 
rejimlerden biridir, bunu kabul etmek lazım. Maale

sef personel rejimi ile ilgili olarak çıkan 657 sayılı 
Kanun çok hatalı bir şekilde çıkmıştır. O hatayı dü
zeltmek için de çıkarılan kanun kuvvetindeki karar
namelere hemen kabahat bulmamak lazım. 657 sa
yılı Kanun maalesef aceleye getirilmiştir. (Ben o ta
rihi çok iyi- hatırlıyorum) ve birtakım eksikliklerle 
çıkmıştır. Neticede o eksikliklerin düzeltilmesi; an
cak kanun kuvvetinde birtakım kararnamelerle müm
kün oldu ve düzeltildi; yani onu da o kadar kötü gör
memek lazım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Bakanımızın zaman zaman esirgemedikleri 
açıklamalarına rağmen sorularımın karşılık bulmadığı 
kanısındayım, zabıtlar kanıttır, onun için soru sor
mak gereğini duyuyorum. 

Şimdi Sayın Bakanımızın paylaştığımız düzeltme 
gereği fikrine rağmen açıkta kalan ve cevap bekle
yen konu şudur : Nasıl bir Devlet? Arz ettim konuş
mamda, hazırlayacağımız Anayasa değil, vereceğimiz 
bu yetkilerin uygulamaya yansıması Devlet gücünü 
oluşturacaktır. Devletimizi halkın hizmetkârı yapa
cak mıyız, pelte Devlet mi oluşacak, yoksa sosyal 
demokratik Devlet mi? Halka kök söktüren bürokra
siyi ortadan kaldırmak için bürokrasideki ihmalleri, 
sorumsuzlukları, yetki kullanamamayı ve dinamik ol
mamayı ayıklayabilmek, gerçekten etkili bir yürütme 
oluşturabilmek, bu «Nasıl bir Devlet?» sorusun* ve
rilecek karşılıkta yatmaktadır. Bu konu aydınlatılma
mıştır. Bunun aydınlatılmasını istirham ediyorum, bu 
bir. 

İkinci olarak aydınlatılması gereken önemli nokı 
ta KİT'lerle ilgilidir ve bu konunun içine kesinlikle 
girilmemiştir. Bunu da aydınlatmak için soruyorum : 
KİT'ler felç olmuştur, orada anlaşıyoruz; ama K î / ' 
leri düzeltmek bir model sorunudur. Söz gelimi, KİT' 
leri düzeltmeye yaklaşırken özel kesimin genel mü
dürlerinin yararlandıkları özgür düşünme, özerk dü
şünme, dinamik davranma imkânı KIT yöneticilerine 
tanınacak mıdır? KİT'ler daha sonraları da politik 
sızmalara karşı, yönlendirmelere karşı kendilerini ko
ruyabilmek için ihtiyaç duydukları özerkliğe sahip 
olacaklar mıdır? KİT'lerde gerçekten ürünü, verimi 
yükseltebilmek için orada çalışanların olumlu katkı
larına açılacak mıdır? Görüyorsunuz bu bir model so
runudur. Onun için KİT'ler nasıl bir düzenlemeye 
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tabi tutulacaktır? Bu noktanın da aydınlatılmasını 
istirham edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan; bazen ben de 
şaşırıyorum Sayın Hamitoğulları'yla aynı mı düşünü
yoruz, farklı mı düşünüyoruz diye. 

Şimdi, KİT'ler hakkında söyledikleri gayet ente
resan ve bizim İstikrar Programında getirdiğimiz il
kelere fevkalade yakın. Biz İstikrar Programında di
yoruz ki, «KİT'ler kendi mallarının fiyatlarını ken
dileri hürce tespit etmelidir, kendi yatırımlarını ken
dileri tespit etmelidir.» Yani, sizin söylediğiniz yö
neticinin karar verme meselesinde «Kendisi karar 
vermelidir» diyoruz. Bunun için de aslında memleke
timizde daha birtakım düşünceler var; «Aman o ka
rar vermesin, biz karar verelim» diyenler çoğunluk- | 
ta değil belki; ama o şekilde hareket edenler de var. 

Şimdi, önce KİT'lerle ilgili olarak Hükümet Prog
ramındaki kısmı okuyayım : 

«Kamu iktisadî Teşebbüslerinin ürünlerinin fiyat
larıyla maliyetleri arasında enflasyonu körükleyecek 
dengesizliklerin meydana gelmesi önlenecektir, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin daha verimli çalışmalarını 
sağlayacak pratik düzenlemeler yapılacaktır ve eko
nomik istikrar programına uygun olarak piyasa eko
nomisi şartlarına göre çalışmaları sağlanacaktır.» 

Sizin söyledikleriniz de, daha ziyade piyasa eko
nomisine uygunluk şartlarıdır. Devlet idaresini hiçbir 
zaman bütünüyle düzenleyeceğimizi iddia etmedim. 
Yani, yeni bir devlet formülü de çıkarmıyoruz. Böy
le bir şey yok. 

Sayın Hamitoğulları, gene Hükümet Programında 
gayet sarih olarak diyor ki : «Mazisi yüzyıllara daya
nan Türk idare yapısı, şartların değişmesiyle yenilik
lere ve ihtiyaçlara ayak uyduramayarak eskimiş, eko
nomik ve sosyal gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Bu
nun sonucunda kamu yönetiminde aşırı merkeziyet
çilik, görev, yetki ve sorumlulukların dağılımında den
gesizlik, normalin çok üstünde istihdam, atıl kapasi
te, verimsizlik, lüzumsuz formalite ve kırtasiyecilik 
hastalıkları meydana gelmiştir. Kalkınmakta olan bir 
ülke durumundaki Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasını engelleyen en önemli faktör Türk ida
resinin bu hastalıklarıdır.» 
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Bundan sonra da diyor ki : 
«Türk kamu yönetimi, teşkilatı bütünüyle gözden 

geçirilecek, uzun reorganizasyon çalışmalarına gidil
meden kısa sürede pratik düzenlemeler yapılacaktır.» 
Yapmak istediğimiz de budur. 

CAHİT TUTUM — Bir sorum var Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim. 
Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; 
Sayın Başbakan Yardımcımız, bundan bir süre 

önce istanbul iktisat Fakültesindeki bir konferansta, 
«Devleti 'Baba' olmaktan çıkaracağız» dediler ve ba
sında yer aldı. 

Bugün, Türk kamu yönetiminin yeniden düzenlen
me yetkisi istendiği sırada, devlet yapısı yeniden oluş
turulacağı izlenimi bizde uyandığı şu anda, biraz ön
ceki cevaplarında, «Yeni bir devlet formülü ortaya 
koymak düşüncesinde değiliz» dediler. 

Asırlardan beri milletimizin, Devletine «Baba» de
diği ve oluşan bu manevî bağın koparılıp ortadan kal
dırılarak, Devletin «Baba» olmaktan çıkarılacağı'dü
şüncesi açıklandıktan sonra, bugünkü yetkiyle Devlet 
ne şekle dönüştürülecektir acaba?.. Bu konuda açıkla
ma yaparlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan; 
istanbul Üniversitesinde yaptığım konuşma, ida

rede düzenleme yanında, benim kendi şahsî düşünce
lerimi ve şahsî düşüncelerim olduğunu söyleyerek 
ifade ettim. Dedim ki, «Türkiye'de Devlet ya bir ma
but şeklinde gözükür veya baba şeklinde gözükür. 
Bazıları da mabut gibi... Devlet baba da değildir, ma
but da değildir. Modern devlet bu manada düşünül
memesi lazım. Çünkü, o bir parça, daha eskiye gi
derseniz kabile hayatından gelen, kabile reisinin her 
şeyin babası olduğu gibi, bir düşünce tarzından gelir. 
Devlet «Baba» değildir; fakat Devletin sosyal fonk
siyonları vardır. «Devlet Baba» dediğiniz zaman her
kes Devletin kapısına geliyor. Devlet bu fonksiyon
ları ö manada göremez. Her şeyi Devlet yapamaz. 
Vatandaşın da üzerine düşen birtakım vazifeler var
dır». Bunu belirtmek için söyledim ve zannediyorum 
ki, sözlerimde de haklıyımdır. Yoksa her şeyi Devlet
ten beklerseniz, «Devlet babadır. Baba her şeyi yap
sın» neticesine gidersiniz. Halbuki, Devletin vazifesi 
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olduğu kadar vatandaşın da vazifesi vardır. Bunu açık
ça belirtmek istedim. O manada söylenmiş bir söz
dür; onu o şekilde anlamak lazım. 

Kaldı ki, 1,5 sene içerisinde düzenlemelerin ge
niş manada yapılması da imkân dahilinde değildir. 
Düzenlemeler sadece • devlet çarkının daha iyi dön
mesini temin edecek pratik, gerçekçi ölçüler içerisin
de yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Sayın Bakanımdan bir şey öğrenmek istiyorum. 
Şubat Kararnamesi ve eklerinin yayınlandıktan 

sonra yeniden düzeltilmesi için, çok hacimli bir ye
ni kararname taslağının hazırlandığına dair bazı bil
giler dolaşmaktadır. 

Böyle bir düzeltme kararnamesi hazırlanmış mı
dır?.. Eğer hazırlanmışsa, böyle bir kararname var 
ise, kararname biçimindeki tasarrufların idarenin is
tikrar ilkesini ne hale getireceği konusunda sizlere 
bir fikir vermiyor mu?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Efendim; 

Böyle bir çalışma yok, böyle bir hazırlık yok, böy
le bir kararname bahis mevzuu değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu, sorunuzu sordunuz, cevabı veril

di. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Zabıtlara geçen 

bir hususu açıklamak için burada söz almak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz?.. 
Açıklama mümkün değil. Usulümüzü lütfen... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Hatalı bir husus 
vardı. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, usulümüzü lütfen 
bir daha hep beraber hatırlayalım. 

Şimdi, yeterlik önergelerini oya koyacağım. Yeter
lik önergeleri oya konduktan sonra, sayın üyelerimiz 
tarafından kabul edilmez ise, size, söz istemeniz ha
linde söz vermem mümkün bulunmaktadır. Bunun 
dışında muamelenin, bir işleme tabi olmaması takdir 
buyurulacaktır. 

Söz isteyen başka bir üyemiz?.. Bulunmuyor. 
Bu itibarla, iki yeterlik önergesi var, okutuyo

rum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki 
Kanunu Tasarısı üzerinde yapılan genel görüşmeler

de konunun amaç ve önemi yeterince açıklığa kavuş
muştur. 

Bu bakımdan, maddelere geçilmesinin oylanması
nı arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali DİKMEN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluş

larının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeniden Dü
zenlenmesiyle İlgili Yetki Kanunu Tasarısının geneli 
üzerindeki konuşmaların söz alıp henüz konuşmamış 
olan arkadaşlarımızın söz hakkı baki kalarak yeterli 
sayılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil Erdoğan GÜREL 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde 21 arkadaşımız 

konuşmuştur. 5 üyemiz daha söz almış bulunmakta
dır. iki önerge var. Sayın Dikmen'in önergesi şu saf
hada yeterliğin kabulü istikametindedir. Sayın Gürel' 
in önergesi, söz alıp henüz konuşmamış olan 5 üye
mizin hakkı baki kalmak kaydıyla yeterlik önergesi
nin oylanmasını dilemektedir. 

Eğer birleşilmediği takdirde, aykırı olan Sayın Dik
men'in önergesidir. Esas itibariyle öncelikle Sayın Dik
men önergesini vermiştir. Bu safhada müzakerelerin ni
hayete ermesi istenmektedir. 

Bu itibarla, bu önergeyi oylatacağım. 
Tekrar okuyalım ve yeterlik önergesini oylaya

lım. 
(Ali DIKMEN'in yeterlik önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Sayın özgöker, aleyhte mi konuş

mak istiyorsunuz?... 
NURİ ÖZGÖKER — Aleyhte konuşmak istiyo

rum. 
BAŞKAN — önergenin aleyhinde. 
NURİ ÖZGÖKER — önergenin aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, sayın bakanlarım; 
Konu, siyasî bir konu değil, tamamen teknik bir 

konudur. Burada reorganizasyon ve idare teknikleri 
üzerinde konuşuluyor. Niçin bu yeterlik önergesi ve
rildi, ben anlamıyorum. Bu kadar arkadaşımız konuş
tu, geriye üç kişi kaldı. Biraz evvel burada konuşan 
bir üye, seminerlerden, sempozyumlardan, açık otu
rumlardan bahsederek orada konuşulanları bize an
lattı; biz onu dinledik. Açık oturumlarda konuşulan-
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lan dinleyen bir Meclis, nasıl oluyor da kendi üyeleri
nin konuşmasını dinlemez, görüşlerini dinlemez; ben 
bunu anlayamıyorum. 

İkinci bir husus : 
Bunu söylemek istemezdim; fakat mecbur oldum. 

Tesadüfen yüksek mühendislik diplomamın konusu 
reorganizasyondur. Bu hususta yurt dışında alınmış 
diplomam var. 

Bundan başka, menajman mühendisliği üzerinde 
de yine Devlet tarafından döviz verilerek kurslara 
gönderildim, diplomalarım var. Teknik konuları açık
lamak istiyorum. Bunun için de söz aldjm, haftalar
dan beri bunun üzerinde çalıştım. Hiçbir siyasî emelim 
yok, amacım yok. 

Hükümete güvensizlik veya güvenoyu diye bir şey 
söz konusu değil. Niçin bu teknikleri açıklamayalım?.. 
Bana bu konuda söz verilmezse, ben kendi saham olan 
bu konuda konuşmazsam acaba başka sahalarda ko
nuşmaya kendimde hak görebilir miyim?... 

Diğer bir konu : Burada bir operasyondan bahse
diliyor. Operasyon, ameliye; bunu bir başka operasyo
na benzetebiliriz, hastanelerdeki operasyona. Diyelim 
ki, bir kalp ameliyatı olmak istiyor birisi, tanıdığınız
da, paranız var. Kime götüreceksiniz bunu?... Tanın
mış bir kalp cerrahı ararsınız. Memleketinizde yoksa 
başka memleketlere gidersiniz. Böyle bir cerrah arar
sınız, kliniği bilirsiniz, asistanlarını bilirsiniz, teknik
lerini bilirsiniz, paranız hazırsa gidersiniz. 

Şmdi burada bir ameliyat yapılacak, bu cerrahî 
ekip kimdir?.. Bunu bilmek istiyoruz, metotlarını öğ
renmek istiyoruz. Bizim açıklayacağımız kısım budur. 
Niçin bunları açıklamamıza, niçin öğrendiğimiz, bil
diğimiz teknikleri size açıklamamıza fırsat vermiyorsu
nuz?... Bu kesilince ne olacaktır, ne kazanacağız, ne 
elde edeceğiz?... Ben bunu anlamıyorum, yani müsaa
de buyurun biz de konuşalım, bir şey söyleyelim. Hiç 
merak etmeyin siyasete geçmeyeceğiz, tekniklerini açık
layacağız. Lütfedin, müsaade buyurun. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgöker. 
Sayın özgöker, önergenin aleyhinde konuşmuş

tur. Ancak, bir kişi önergenin aleyhinde konuşabilir. 
Bu itibarla, Sayın Dikmen'in önergesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmemiştir. 

v İkinci bir önerge Sayın Erdoğan Gürel'in önergesi; 
okutuyorum. 

(Halil Erdoğan Gürel'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Söz sırası bulunan arkadaşlar : Sayın 

Pamak, Sayın özgöker, Sayın Muratoğlu, Sayın Ce
beci ve Sayın Gürel'dir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, konuşmalar 
üzerinde usulî bir teklifte bulunabilir miyim?... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim; bunu 
takiben, gerekirse Hükümetin ve aynı zamanda Ko
misyonunda söz alacağı tabiîdir. 

Bu safhada bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
MAHMUT AKKILIÇ — önerge üzerinde Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Ancak önergenin aleyhinde konuşula

bilir, usulî bir başka hüküm yok efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — önerge üzerinde bir tek

lifte bulunmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, gayet ta

biî ilk önergeyi veren arkadaşımızın da hakkı vardır. 
Gerçekten çok uzadı, bazı konularda tekrar da mev
cuttur. Hükümet de gerçekten bu işin bir an evvel 
bitmesini istiyorsa, bu arkadaşlarımızın da konuşma
sından yanayım. 

O bakımdan, acaba bir zaman sınırlaması getire
bilir miyiz konuşmalara, onun için söz almak istedim 
efendim. 

BAŞKAN — Onu siz teklif edeceksiniz Sayın Ak-
kılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Beş veya on dakika ola
bilir efendim. 

BAŞKAN — Onu siz ayrı bir önerge ile vermelisi
niz. Şifahî bir teklifle iş yapmamız imkânı olmadığını 
biliyorsunuz, lütfen siz yapacaksınız onu. 

Sayın Gürel'in önergesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın Gürel'in 
önergesi kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Toplantıya, müzakerelere devam etmek üzere 20 

dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.15 

t>e<t 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni 1SLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 99 uncu Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere devam ediyoruz. 
Buyurun Sayın Pamak. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Sözlerime, hemen bütün arkadaşlarımızın katıldığı 

gibi, Türk idarî yapısının mutlak bir reforma ihtiyacı 
bulunduğunu ve bunun inkâr edilemeyecek bir gerçek 
olduğunu belirterek başlamak istiyorum. 

Türk idarî yapısı, Türk Devletinin gücünü yansıta
cak mahiyetini giderek kaybetmiş ve bugünkü, için
den çıkılmaz, karmaşık, yetersiz halini almıştır. Bürok
ratik çıkmazlar meydana gelmiş ve herkesin şikâyet 
ettiği bir durum ortaya çıkmıştır. 

idarî yapımızın bugünün şartlarına uygun olmayı
şına, içinde yıllarca görev yaptığım Maliye Bakanlığın
dan örnek vermek isterim. 

Maliye Vekaleti Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki 
2996 sayılı Kanun, 1.6.1936 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. Bu Kanun, 18 ayrı kanunla 18 kere tadilat 
görmüştür. En son önemli sayılabilecek değişiklik, 
1960'da yapılmış olup, o günden bugüne teşkilat gü
nümüzün şartlarına uydurulamamıştır. 

Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, insan 
unsuru yönünden yetersiz olduğu gibi; hatalı, günün 
şartlarına uymayan bir teşkilatlanma şekline de sahip
tir. 

Devletin gelir tahsil işlerinin arzulanan etkinlikten 
çok uzak olduğu, vatandaşın gelir veya servetleri üze
rine vergi koymanın yeterli olmayıp, asıl hedefin vergi 
koymak değil, vergi almak olduğu dikkate alınacak 
olursa, mevcut Gelir İdaresinin etkin, tutarlı ve sü
ratle işleyen bir teşkilatlanma seviyesine ve insan kad
rosuna kavuşturulmasının büyük önemi ortaya çıkacak
tır. 

Vergi mükellef sayısının yaklaşık 20 misli artma
sına rağmen, teşkilatın aynı şekilde kalması çok bü
yük handikaplara yol açmıştır. 

Vergi daiı-elerine işi düşenler gayet iyi bilmekte
dirler; onun için bu konuyu fazla uzatmak istemiyo

rum. İdarî reform tabiî ki, sadece Maliye Bakanlığı 
ile ilgili değildir. Türk Devlet idaresinin tamamını il
gilendiren son derece önemli bir konudur. ' 

Tasarıda yer alan, idarî yapıyı yeniden düzenlemek 
için istenen yetki, son derece yerindedir. Millî Gü
venlik Konseyi 12 Eylül'den bu yana son derece önem
li kanun değişiklikleri yaparak, Türkiye'yi millî men
faatler doğrultusunda yeniden şekillendirme faaliyeti 
içine girmiştir. Bu faaliyete 6-7 aydır Yüce Meclisimiz 
de katılmış bulunmaktadır. Gecesini gündüzüne ka
tarak son derece yoğun ve ciddî çalışmalar içine giren 
ve son derece fedakârca bu çalışmalarını yılmadan 
sürdüren, memleketimizin son şansı olan Millî Gü
venlik Konseyine yardımcı olmak ve onların yüklerini 
hafifletmek, onlara problemleri çözücü formüller gö
türmek, Yüce Meclisimizin şerefli bir görevidir. 

Uzun süredir çıkarılan kanunların Türkiye'nin me
selelerini çözmeye yetmeyeceği tabiîdir. Çünkü bun
lar, aynı bozuk, teşkilat yapıları içerisinde uygulan
mak zorunda kalınmaktadır. Bu sebeple, idarî yapı
nın kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlen
mesi daha da önemli bir ihtiyaç halini almış bulun
maktadır. Bu teşkilatların, kanun hükmünde kararna
melerle düzenlenmesi en gerçekçi ve en akılcı yol
dur. Çünkü, Meclisimize ayrı ayrı kanunlar şeklinde 
gelmesi halinde, Meclisimizin ömrü buna yetmeyecek
tir. 

Bu önemli konunun siyasî iktidarlarca halledilme
si de son derece güçtür. Halbuki, bu konunun bu dö
nemde halledilmesi, 12 Eylül'ün başarısı ve Türkiye' 
nin birtakım idarî bozukluklardan kurtarılması için 
şarttır. O halde en pratik yol Yetki Kanunu Tasarısı
nın kabul edilmesidir. Nihayet, kanun hükmünde ka
rarnameler, daha önce arkadaşlarımızın söyledikleri 
gibi, yine Yüce Meclisimizin tasvibine sunulacaktır. 

Ancak, şunu belirtmek isterim ki, mesele kanunun 
en iyisini yapmak, teşkilatın en iyisini kurmakla da 
halledilemez. İnsan unsuru teşkilat yapısı içerisinde 
yer alıp, bu kanunları uygulayacak kadro hepsinden 
önemlidir. Bu konunun çok ciddî 'olarak dikkate alın
masını ve özellikle kadroları endişe verici bazı bakan-
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lıkların durumunun da gözden uzak tutulmamasını 
Sayın Başbakan ve Sayın Özal'dan 'istirham ediyo
rum. Hatta, bu Yetki Kanunu tatbikatının saptırılma-
ması için uygulamanın, bizatihi Sayın Özal'ın çok 
ciddî şekilde kontrolü altında yapılmasını özellikle te
menni ediyorum. 

Bu Kanun Tasarısının vereceği yetkiye, Millî Gü
venlik Konseyi icraatının güçlendirilmesi açısından 
Hükümetin acilen ihtiyacı vardır. 

Son olarak bir konuya daha değinerek sözlerime 
nihayet vermek istiyorum : 

Bütçe - Plan Komisyonumuzca, kamu kurumu ni
teliğindeki meslekî kuruluşların söz konusu Yetki Ka
nunu kapsamına alınması son derece isabetli bir dü
şüncenin neticesidir. Bu sebeple, bu önemli ilaveyi 
yapan Büteç - Plan Komisyonumuzun değerli üyele
rine teşekkürü bir borç telakki ediyorum. 

Sayın Göktepe ve Sayın Azgur çok değerli konuş
malarında, bu konuda tatmin edici, gerçekçi ve de
taylı bilgiler vermişlerdir. 12 Eylül'e gelişimizde önem
li payları olan, devlet içinde devlet haline gelen bir
çok bu tip kuruluşunda tabiî ki, millî menfaatler doğ
rultusunda yeniden düzenlenmesi, 12 Eylül espirisinin 
kaçınılmaz gereğidir. 

Bu kürsüden yaptıkları açıklamalarda söz ko
nusu ilaveyi yerinde ve isabetli gören Başbakan Yar
dımcımız Sayın Özal'a teşekkür etmek istiyorum. 

Yukarıdan beri bahsettiğim sebepler muvacehesin
de, Yetki Kanun Tasarısının tümüyle isabetli oldu
ğunu ve bu sebeple Yüce Meclisimizce müspet karşı
lanmasının yerinde olacağını; ancak, yine yukarıda 
belirttiğim temennilerin de çok ciddî şekilde dikkate 
alınmasının gerektiğini belirtmek isterim. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Buyurun Sayın özgöker. 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 

ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yet
ki Kanunu Tasarısı üzerinde görüş bildirmek zorun-
luğunu duyuyorum. 

Devletin döviz Ödeyerek yaptığı masraf karşılığı 
görülen eğitim sayesinde sağlanan bilgiler ve 45 yıl
lık devlet hizmeti süresinde edinilen tecrübe ve gör
gülerin ışığında, çok önemli saydığım bazı hususları 
yüksek bilgilerine sunmayı bir görev telakki ediyo
rum. 

Tasarıda, kamu kuruluşlarının teşkilat, görev ve 
yetkilerinin yeniden düzenlenmesi; yani reorganizas-

yon ve idarenin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ele 
alınmaktadır. Hükümetimiz, böyle bir reorganizasyon 
ve idarî ıslahat için Danışma Meclisine Yetki Kanunu 
Tasarısını göndermiş bulunuyor. Yetki Kanununa ge
rekçe olarak da, kamu kurum ve kuruluşlarının hu
kukî yapılarında farklılıklar, koordinasyon bozuk
lukları, görev ve yetki tedahüllerinin ortaya çıkmış 
bulunması ve bu durumun da-kamu hizmetlerinin dü
zenini süratli, etkin, verimli ve ekonomik biçimde yü
rütülmesini engellemekte olması gösterilmektedir. 

Ayrıca, kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki yapı
sal aksaklıkların süratle giderilmesi amacıyla bu Ka
nun Tasarısının hazırlandığı ileri sürülmektedir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Yüksek müsaadenizle, bu arada bir noktayı dik

katlerinize sunmak istiyorum. Bakanlar Kurulu, 27 
Şubat 1982 günü 8/4334 sayılı Kararı kabul etmiş ve 
«Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma 
Esaslan'nın yürürlüğe konulması hakkındaki bu ka
rar, 28 Şubat 1982 tarihli Resmî Gazete'de yayınlan
mıştır. Bu Kararnamenin birinci maddesi şöyledir : 

«Bakanlıklar, Bakanlıkların Kuruluş Esasları Hak
kındaki Kanun çıkarılıncaya kadar süratli, verimli ve 
düzenli çalışmaları için müteakip maddelere göre ye
niden düzenlenmiştir.» Tekrar ediyorum; «Bakanlık
lar yeniden düzenlenmiştir.» deniliyor. 

Dikkat buyurulursa, bu madde ile Yetki Tasarısı
nın birinci maddesinin gerekçesi tamamen aynıdır. Do
layısıyla, Yetki Kanunu Tasarısı ile bu Kararnameyi 
birbirinden ayrı mütalaa etmek mümkün görülmemek
tedir. Aksine, her ikisi birbirini tamamlayıcı nitelikte
dir. Ayrıca Kararname, 28 Şubat 1982 günü yayın
landığı halde, çıkarılması istenilen Yetki Kanununun 
26 Şubat 1982 günü yürürlüğe girecek olmasının be
lirtilmesi de bu görüşü teyit eder. 

Gerek Yetki Kanunu, gerekse adı geçen Kararna
me, Devlet teşkilatının yeniden düzenlenmesi; yani re-
organizasyonu ve idarî reformları amaçlamaktadır. 

Burada bir hususu vurgulamak gerekir. Ülkemiz
de kırtasiyecilik, bürokratik engeller, mevzuat, forma
liteler, çeşitli belgeler, ruhsat ve formların hazırlan
ması, müracaatların zamanında cevaplandırılmaması, 
«Bugün git, yarın gel» muameleleri, mükerrer kontrol 
ve teftişler, kontrol yetersizliği, ihmaller, yanlış işlem
ler, gereksiz uzatmalar, işi sürüncemede bırakmak ve 
benzeri gibi fiil ve hareketler, kamu görevlilerinden, 
devamlı olarak şikâyetlere sebep olmaktadır. Bu güç
lükleri ve lüzumsuz ve yararsız davranış ve tutumları 
görmeyen ve bilmeyen yoktur. Bu hususlar yıllardan 
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beri bütün toplantılarda, basında ve kamuoyunda her 
fırsatta tartışılmaktadır. İdarede reform gerektiğine 
inanmayacak kimse yoktur. Bunu kesinlikle söyleyebi
liriz. Osmanlı hükümetleri devrinde de bu aksaklıklar 
en acı bir şekilde dile getirilmiş ve Cumhuriyetimizin 
başlangıcında bunlar, kötü idarenin misali olarak gös
terilmiştir. Şu halde ele alınan konu yeni bir konu 
değildir, yıllar boyu devletle işi olan her vatandaş ve 
kurum ve kişilerin ortak istek ve temennisidir. Bundan 
dolayı burada asıl olan önemli nokta, bu reformun ve 
reorganizasyonun nasıl gerçekleştirileceğidir. Kimse
nin bu düzenlemenin yapılmamasını ve böyle bir dü
zenlemeyi gerçekleştirebilecek bir kanun çıkarılmama
sını istememesi gerekir. 

Bu durumu böylece sapitadıktan sonra şimdi, bu 
hedefe nasıl ulaşılabileceğini araştıralım. 

Çok gelişmiş ülkelerde bu işin nasıl gerçekleş
tirildiğine ve ülkemizde bazı modern metotların ne 
oranda uygulanmak istendiğine, müsaadenizle çok 
kısa bir göz atalım : 

28 Şubat tarihli Kararnamenin, «Genel Esaslar» 
i e 'ilgili Birinci Bölümünde, «Yardımcı Birimler» 
başlığı altında, Genel Sekreterlikten sonra «Komptro
lörlük Daire Başkanlığı» adı altında bir birim göze 
çarpmaktadır. Tekrar ediyorum; Komptrolörlük. Dik-
tkat buyurulsun, bu sözcük «Kontrolörlük» değildir. 
Birçokları (için yeni olan bu teşkilat elemanının ma
hiyetini çok kısa olarak açıklamak istiyorum. Çünkü, 
Amerika Birleşik Devletlerinde, işte bizim şimdi üze
rinde durduğumuz reorganizasyon ve idarî reform, 
bir komptrolörlük fonksiyonu olarak de alınmış ve 
böyle bir teşkilat bu amaçla kurulmuştur. 

Komptrdlör nedir ve ne zaman ortaya çıkmıştır? 
Komptrolörler en üst düzeydeki yöneticilerden 

başlayarak, önemli görevlerdeki yöneticilere program, 
bütçe, menajman, rapor kontrol sistemi, muhasebe 
ve maliye hizmetleri konularında yardımcı ve danış
mandırlar. 

Üst düzey yöneticileri alacakları kararlarda, yap
tıracakları hizmetlerde, kuracakları teşkilatta, insan 
gücü idaresinde, işlerin yürütülmesinde, koordinas
yon ve kontrol faaliyetlerinde komptrolörleri danış
man ve yardımcı olarak görevlendirirler. 

Komptrolörlük fonksiyonu, modern iş hayatının 
gelişmesi ve çok yönlü ve girift bir hale gelmesinin 
sonucu olarak, ilk önce sanayide geliştirilmiştir. Ame-
rlika Birleşik Devletlerinde İkinci Dünya Harbi sıra
sında komptrolörlük fonksiyonları üzerinde önemle 
ve programlı bir şekilde devamlı araştırma ve ça

lışmalar yapılmış, harp ekonomisünden sulh ekono
misine geçerken bir idarî reform ön plana çıkmıştır. 
Harpten hemen sonra, komptrolörlük teşkilatının ar-
ıtık devlet teşkilatında kurulması lüzumu ortaya çık
mış ve diğer bazı bakanlıklardan sonra 1948 yılında 
da Amerikan Savunma Bakanlığında kurulmuştur. Bu 
faaliyetler özel sektörün uyguladığı başarılı idare 
tekniklerinin devlete de uygulanmaya çalışılması so
nucu meydana gelmiştir. 

Komptrolörlüğün ana fonksiyonları şunlardır : 
1. — Program sisteminin kurulup İşletilmesi. 
2. — İstatistik, program tetkik ve analizleri. 
3. — Rapor sistemli, rapor kontrol sistemi. 
4. — İstatistik ve rapor analizleri. 
5. — Bütçe faaliyetleri. 
6. — Muhasebe. 
7. — Teftiş ve murakabe. 
8. — Menajman mühendisliği; yani idarî mühen

dislik. 
Burada bizim en çok yararlanacağımız ve en çok 

gereksinme duyduğumuz husus menajman mühendis
liği olduğundan, iki cümle ile de bunu tanıtmak isti
yorum. Bu daldaki faaliyetler de ana hatları itiba
riyle şunlardır : 

Verim artırıcı hizmetler; 
Program, plan, zamanlama, koordinasyon ve ge

lişme raporları için sistemler ortaya koymak. 
İdarî rapor sistemleriyle rapor kontrol usulleri

ni geliştirmek. 
Formların ve resmî belgelerin basit ve standart 

hale getirilmesiyle işçilik, malzeme ve teçhizatın ölçül
me ve değerlendirme usullerini geliştirmek. 

Yıllık idarî gelişme programını hazırlamak. 
Personelin ıteşvik ve mükâfatlandırma sistemiyle 

işi basitleştirme programı uygulamak, 
Maliyet programı ihdas etmek. 
İdare mühendislerinin araçları ise şunlardır : 
İdarî etüt ve incelemeler, 
Teşkilat ve fonksiyonlar, 
Usul etütleri, rapor ve formların kontrol ve ana

lizleri, 
İnsan gücü etüt ve incelemeleri, 
Yer ve yerleşme etütleri, 
İşi basitleştlirme programları, 
İş ölçümü ve performans standartları, 
Kalite kontrol sistemleri, 
Üretim planlaması ve kontrol sistemleri. 
Simidi, müsaadenizle buraya bir noktayı daha ek

lemek istiyorum. 28 Şubat Kararnamesinde yer ve
rilen «Organizasyon ve Metot Teknikleri» de kornpt-
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rolörlük fonksiyonunun imindedir. Bunu ayrı bir şey- I 
miş gibi göstermek doğru olmaz kanısındayım. Yanıi, 
«Organizasyon ve Metot» dediğimiz husus, komptro
lörlük fonksiyonundan başka bir şey değildir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayım üyeleri; 
.Sizlere, imkân nispetinde, son derece özet olarak 

Birleşik Amerika gibi bir ülkede bir idarî reformun 
nasıl sağlandığını açıklamaya çalıştım. Her türlü im
kâna sahip, kuvvetli ve zengin (bir ülke, beş ilâ on 
yıl uzman eleraanlarınm sistemi çalışmalarıyla özel I 
sektörden alarak kamu sektörünü adapte etmeye ça- | 
lıştığı 'bir sistemi, bir taraftan eleman yetiştirerek, di
ğer taraftan da küçük müesseselerden (başlayarak de
nemeler yapmak ve gittikçe daha geniş teşkilatla uy
gulamak suretiyle 'bunu, bütün bakanlıklara ve dev
lete mal etmiştir. I 

Görülüyor ki, idarî reformu gerçekleştirmek ev
vela 'bu işi yapabilecek (bir kadro oluşturmak, yetiş
tirmek, 'küçük ünitelerde denemeler yaparak sistem 
yaratmakla mümkün olabilir". 

!Bu gerçekleri gördükten sonra bizde bir yetki 
kararnamesiyle 'bunu bir hamlede gerçekleştirmeyi 
hedef almak, üzerinde hassasiyetle ve çok 'dikkatli 
durulması gereken 'bir husus olarak ortaya çıkmak
tadır. Bizde Kıomptrolörlük Amerika'nın ekonomik 
ve askerî yardımlarının 'başlamasından sonra tanın
maya başlamıştır. İlk kez 1953 yılında 'bir Amerikan 
Komptrolör Heyeti NATO ülkelerinde inceleme gezi
sine çıkmıştı. Kendileri IBM sisteminden yararlanı
yorlar. Bizde kısaca simidi OBIM adı altında yürütül-
mökte olan otomatik bilgi işlem sistemi içersinde 
elektronik 'beyinle çalışarak NATO ülkelerine (birta
kım ikestiyonerler 'verdiler ve 'kısa sürede cevap iste
diler. Tabiî o sistemi uygulamayan ülkelerin isteni
len sürede verilecek cevapları nasıl olundu siz tah- I 

min eddbilirsiniz... Sonuç; o yıl Türkiye için zirveye 
çıkan Amerikan yardımının gittikçe kısılması oldu. 
Millî Savunma ıBaikanlığımız komptrolörlük teşkilatı
nı 215 yıl evvel (benimsedi ve yavaş yavaş geliştirme
ye çalıştı., 

(Millî (Savunma Bakanlığında 1955 yılından beri 
Ktamptroför Teşkilatı vardır. Bakanlık, gerek Ameri
ka'da, gerekse Siyasal Bilgiler Fakültesinde ve Orta I 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde ve (benzer eğitim 
müesseselerinde birçok elemanına eğitim ve kurslar 
göstermiştir. Fakat, bugüne kadar daha ziyade bütçe, 
muhasebe, teftiş ve murakabe ve istatistik hizmet
lerinde çdk iyi gelişmeler kaydetmiş; buna karşılık 
menajman mühendisliği dalında sadece teşkilat (kur
muş; fakat beklenen sonucu alamamıştır. Çünkü, me- J 
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najman mühendisliği dalını iyi kuramamış ve geliş
tirememiştir. 

Şunu 'belirtmeliyim : 'Bu faaliyetler Silahlı Kuv
vetlerimizin taktik faaliyetlerinin ve eğitiminin dışın
daki teknik faaliyetlerdir. Millî Savunma Bakanlığı
nın Bütçe hazırlama, uygulama ve kontrol sistemini' 
(başarılı yürütmesi komptrolörlüğün de (bu Bakanlıkta 
yaşamasını sağlamıştır, 

Millî Savunma Bakanlığının Bütçe faaliyetleri 
diğer bakanlıklara örnek olarak gösterilmek isten
miş olacak ki, birden bire 38 Şubat Kararnamesiyle 
karşılaşıyor ve yeni Malî Yılda ani olarak bütün ba
kanlıklarda komptrolörlük dairelerinin kurulduğunu 
görüyoruz. ,1 Mart 198İ2 günü bakanlıklarda birden 
(bire koımptro'lörler ortaya çıkmışlardır. Bunların bir 
kısmı eminim ki, ilk gün belki adlarını bile döğrü 
telaffuz edememişlerdir. 

Yukarıda fonksiyonlarını açıklamaya çalıştığım 
komptrolörlük teşkilatının çok kısa bir zamanda ve 
gerekli eğitim görmüş uzmanlara sahip olmadan ku
rulmuş olabileceğini düşünmek anlaşılması güç bir 
durumdur. Halbuki bugün bu konuda daha da öteye 
gidilerek bizden kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, 
verimli ve etkin ekonomik biçimde yürütülmesi ama
cıyla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
verilmek isteniyor. 

Dikkat buyurulursa, bu fonksiyonlar sizlere yu
karıdan beri arza çalıştığım kontrolörlük fonksi
yonlarından başka bir şey değildir. Böyle 'bir teşki
latı gerçek anlamda oluşturmadan (bütün devlet teş
kilatının yapısının ve idaresinin kısa zamanda İslah 
edilebileceğini düşünmek, bu alanda devletin bana 
döviz olarak sağladığı imkânlar sayesinde ekle ettiğim 
bilgi ve tecrübelerime ve 45 yıllık devlet hizmetimde 
(kazandığım iş değerlendirme imkânlarıyla bağdaşma
yan; bilgi, görgü ve tecrübelerime ters düşen bir dav
ranıştır. Bu durumdaki bir insan gayrî ihtiyarî şöyle 
bir soru yöneltmekten (kendini alamıyor : Acaba 1-2 
yıl içinde (böylesine radikal bir idare reformunu kim
ler, nasıl yapacaklardır?.. 'Beni mazur görünüz, ben 
kısa zamanda ıböyle (bir şeyin gerçekleştirilebileceği
ne inanmıyorum. 

Ben tasarıyı eleştirmek için huzurunuza çıkmadım. 
Doğruluğuna İnandığım bazı hususları açıklamak 
(için sizlerin kıymetli zamanlınızı almış bulunuyorum. 

Anlaşılacağı üzere, son derece muhtaç olduğumuz 
ve yapılması gereğine mutlak suretle inandığımız 
böyle bir reorganizasyon ve idarî reformun çok ge
lişmiş bir ülkede 10 yılı aşkın çalışmalar, büyük mas-
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raf ve gayretler sonucu yavaş yavaş küçük üniteler- • 
den başlayarak ve sistemli bir şekilde geliştirilerek I 
gerçekleştirmeye çalışıldığın ve bizde nasıl uygula- I 
maya konulduğunu, nasıl çalışıldığını, hangi noktaya I 
gdldiğim'izü belirterek, bu işiın nasıl yapılacağını siz- I 
lere göstermeye çalıştım. I 

Şimdi Tasarımıza gelelim : I 
Böyle bir işin başarılması içlin Hükümetimizin I 

nasıl bir teşkilat meydana getirdiğini, bu teşkilatta 
hangi elemanların bulunduğunu, bu personellin eği- I 
tim ve tecrübe durumlarının ne olduğunu, bugüne I 
kadar böyle bir iş başarmış olup olmadıklarını, han
gi teşkilatı reorganizasyona tabi tuttuklarını, ne sonuç I 
elde ettiklerini, hangi idare reformu nerede gerçek- I 
leştirdiklerini bilmek lüzumunu hfissediyoruz. Aksi I 
takdirde niteliği bilinmeyen elemanlara devlet (idare- I 
sinide reform yapma işli emanet edilemez ve böyle bir I 
şeye tevessül edilmesi mahzurlu olur. I 

Doğruluğuna inandığımız usul ve teknikleri ve I 
bunların bizde uygulama şekillerini açıklamaya ça- I 
Ilıştıktan sonra şimdi Tasarıyı bu anda niçin erken I 
bulduğumuzu açıklamaya çalışayım. I 

Bilindiği gibi teşkilat gaye d e p , bür vasıtadır, I 
cansız bir şeydir. Buna işlerlik kazandıran insanıdır. I 
Dünyanın en mükemmel teşkilatım kurduğumuzu I 
farzedelim; başına ehliyetsiz bir insan koyarsak hiç I 
btir şey elde edemeyiz. Teşkilat ve idare konfeksiyon I 
değildir. Anahtar teslimi fabrika kurmak gibi, yaban- I 
cı bir teşkilat ve idareyi aynen almak veya kopya et- I 
mek mümkün değildir. Bunları kendi bünyemize uy- I 
durmamız lazımdır. I 

Şu halde bizim için ve her ülke ve teşkilat için I 
en önemîji faktör insanıdır, eğitilmiş insandır, tnsa- I 
nın değeri takdir edilmedikçe, insanların yaptıkları I 
işe göre değerlendirmelerine geçümedikçe, idarede I 
hiç bir iyileşme ve gelişme beklenemez. I 

Ülkemizde Atatürk devrinde uygulanan bir ba- I 
rem sistemi vardir. O zamanki imkânlara göre kıstas, I 
sadece tahsil ve eğitim durumuydu. Modern devlet I 
yönetiminde henüz kazanılmış 'fazla tecrübe yoktu. I 
Her memur barem içerisinde devlet hizmetinde ge- I 
çen yıllara göre belirli kadrolara terfi ediyordu. I 
Teknik personelle, uzman personele 2 derece üst I 
kadro verilebiliyordu veya üsteyen serbest kadroda I 
ücretli çalışıyordu. İlk olarak teknik personele teş- I 
vik amacıyla tazminat ödenmeye başlanmıştır. Da- I 
ha sonra 1195 sayılı Kanuna göre, teknik personel I 
yövmiyeli olarak çalıştırılabiliyordu. Büyük alt yapı I 
gerçekleştirilmeleri işte bu devrelere rastlıyor. On- | 
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dan sonra herkes aynı halkları elde etmeye çalışmaya 
başlıyor. Nihayet 657 sayılı Kanun çıkıyor, eşitlikler
den bahsediliyor; bir müstahdem, bir odacı, bir ev
rak memuru ile en sorumlu yerdeki bir yetkili, bir 
kalp cerrahı, milyarlık yatırımları yöneten bir baş 
mühendis, bütçemizin önemli bir kısmım iyi kullan
maktan ve idare etmekten sorumlu tutulan bir yük
sek düzeydeki yönetici, aynı personel ıskalası içeri
sinde yan yana diziliyor, en yüksek ücret, en dü
şük ücretin ancak 3 katına ulaşabiliyor. Bu oran 
sosyalist ve komünist ülkelerde bile en az bizdekinin 
4 - 5 katıdır ve bu durumda bu yetkililerin yapa
cağı (işten hayır bekliyoruz.... îş işten geçtikten ve 
her şey kötüye gittikten sonra hatayı anlar gibi olu
yor, yan ödemelerle durumu biraz düzeltmeye çalı
şıyoruz. Sonra da bu da dejenere oluyor. Her gün 
Personel Kanununa bir madde ekleyerek düzeltme
ye çalışılıyor. 

Personel Kanunu bugün 180 yamalı dilendi boh
çasına dönmüştür. Resmî Gazetelerde sık sık perso
nelle ilgili düzenlemelere rastlanıyor. Danışma Mec
lisinde bile Emekli Sandığı Kanununda yapılmak is
tenen değişikliklerle ilgili birçok teklif ve tasarı gö
rüyoruz. Konseyin de ayrıca acele olarak düzeltmek 
durumunda kaldığı hususlar da buna eklenirse, per
sonel rejimimiz aydınlanmış olur. Burada 1 - 2 örnek 
vermeden geçemeyeceğim : 

Geçen Şubat ayı sonlarında Danışma Meclisindeki 
ayakkabı boyacılarından biri emekli olacağını söy
ledi. Yüzde 25 fazla ikramiye almak için emeklili
ğini! istemiş. Bu kişinin yaptığı işi 45 milyonluk bir 
ülkede en az 40 milyon kişi yapabilir. 6 - 7 yaşla
rındaki çocukların ayakkabı boyadıklarını görüyoruz. 
Bu liş için ne bir meslek, ne bir eğitim ve ne de özel 
bir çalışma ve masraf gerek. Nasıl olur da, böyle 
bir kimseye yüzde 25 fazla ikramiye verillir de, 40 
sene hkrnet eden bir hekim, bir mühendis veya hâ
kime hiç btir fazla ödenek verilmez, verilmesi düşü
nülmez?., 

Bir lisenin matematik öğretmeni lastik ayakka
bıyla okula gitmeye mecbur kalırken, bir diğer öğ
retmen öğle yemeği içlin bir tost ve bir bardak ay
ranı zor bulurken ve Türk çocuğunun geleceğini ken
dilerine emanet ettiğimiz bu elemanlara 3 lira fazla 
ödeme verme 'imkânım bulamıyoruz derken, nasıl 
olur da, en basit ve kalite aranmayan bir işi yapan
lara yüzde 25 fazla 'ikramiye dağıtabiliyoruz?.. 

Bugün örneğin Siirt'deki bir piyade alayının 35 
yıllık alelade bir aşçısının geçen mal yılda, emekli 
olurken aldığı emekli ikramiyesinin, Anayasa Mah-
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kemesi Başkanın veya Kuvvet Komutanlarının ala
cağı emekli ikramiyesinden fazla olduğunu biliyor 
muyuz?.. Bugün için 'işçi statüsünde çalışan vatandaş
larımızın büyük bir çoğunluğu asgarî ücret üzerinden 
maaş almaktadır ve sügorta primleri ona göre yatı
rılmakta ve hatta ekseriya yatırılmamaktadır bile. 
Bir de bu personelin ne kadar emek! aylığı alabile
ceklerini gözönünde bulunduralım; buna bir de maaş 
bağlanmasında ve hele kıdem tazminatı ödenmesinde
ki gecikmelere dikkate alırsak, büyük bir işçi kitlesi
nin durumlarının ciddiyetimi anlamış oluruz. 

IBuna 'karşılık yine belirli sayıdaki ıbazı işçilerin 
alabilecekleri milyonları aşan Ikıdtem tazminatına da 
bir bakalım ; 

Orta'da böyle Ibir personel rejimi varken, nasıl bir 
reonganizasyon ve nasıl bir idarî reform düşünebi
liriz?.. Hangi nitelikteki personeli, (hangi evsafı şart 
'koşan (görevlere atayacağız?.. İşin mahiyeti, ölçüleri, 
kapsamı, «tarifi ve faktörleri tayin edilmeden bu işe 
'kimlerin getirileceğini nasıl kararİaşürabiliriz?.. 

Simidi bir de KİT'lerin reorganizasyonu üzerin
deki çalışmaları buraya ekleyelim. Belki 15 yılı aş
kın bir süreden beri iktisadî Devlet Teşekküllerinin 
yeniden düzenlenmesi üzerinde çalışılmaktadır. Bu 
çalışmalara halen hevam edilmektedir ve bu konu
daki toplantılar bu binada, Meclis binasında yapıl
maktadır. 'Bu çalışmalar bu Hükümet zamanında da 
bugüne kadar yürütülmüştür. Yalnız bunların duru
munun ne dereceye kadar düzeltilebileceği açıklığa 
kavuşturulmadan, KİT'ler de dalh.il olmak üzere bü
tün devlet teşkilatının bir iki yıllık bir süre içeri
sinde düzeltilmeye teşebbüs edilmesi hiç isıtenilme-
yen sonuçlar doğurabilir. 

Müsaadenizle çok basit bir örnek ve mantık zor
lamasıyla bu konudaki değerlendirmeyi bitirmek is
tiyorum. 

Kaçınılmaz bir şekilde bir kalp ameliyatı geçir
mesi gereken bir hastamız var; malî durumumuz da 
zorlanarak böyle bir ameliyatın yapılmasına imkân 
vermiş olsun. 

ilik yapacağımız iş; biraz evvel de başlangıçta arz 
ettiğim gibi, tanmmış, başarılı kalp ameliyatlarını 
gerçekleştirmiş bir kalp cerrahının araştırılıp, bulun
masıdır. Ameliyatın hangi klinikte ve kimin tarafın
dan yapılacağının bilinmesidir. 

Şimdi, bizde de bu büyük devlet operasyonunu 
icra edecek ehliyetli bir timin bilinmesi büyük önem 
taşır. Aksi takdirde, girişilecek böyle bir icraat so
nunda bu oerralhi ekip bize şöyle diyebilir : «Ame

liyat çok başarılı oldu, hasta 'sizlere ömür» 
§u halde, şu soruyu tekrar soralım : Acaba bu 

reformu kimlere yaptırmayı düşünüyoruz? 
IBulgün Hükümetimiz istediği düzenlemeleri yap

maktadır. Gecekondu Genel Müdürlükleri bir anda 
buldozerle kaldırılmıştır. Hükümet bir anda yüze ya
kın genel müdürlüğü lağvettiğini açıklamıştır. İstedi
ği tayinleri yapmaktadır. İdaredeki aksaklıkları, iş 
adamlarının ve 'vatandaşların şikâyetlerine göre de
ğerlendirmekte ve lüzum gördükçe ve üzerine ciddi
yetle eğildikçe bunları zaman zaman düzeltaıektedir. 
Örneğin; Ticaret, Gümrük ve Maliye Bakanlikları 
birçok ffoırmaliteleri basitleştirmeye çalışmaktadır ve 
bunu zaman zaman İlan ediyorlar. Görülüyor ki, he
men ber ıgün yeni bir tedbir, düzenleme ve teşıvikten 
bahsedilmektedir. 

IBütün !bu düzeltmeler ve iyileştirmeler, komptrö-
lör veya benzeri bir merkezî teşkilat ve uzmanlar 
ıgruıbunca, 'belirli 'bir program çerçevesinde, zamanla 
ve küçük ünitelerden başlanarak elde edilecek sonuç
lara göre geliştirmek suretiyle bir sistem içerisinde 
ıgerçdkleştirilebilir.( 

JSayın IBaşkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Açıkça görülmekdir ki, şimdiye kadar arz etti

ğim hususlar tamamıyla teknik bir karakter taşımak
tadır >ve politika ile uzak ve yakından ilgili değildir. 
'Böyle teknik bir konunun Hükümete güven veya gü
vensizlikle ilgisi de söz Ikonusu olamaz. <Bünları açık
layanın da hiçbir siyasî emel 've amacı yoktur. Böyle 
Ibir durumda herhangi ıbir üye 'bu kürsüde hiçbir kay
gı, kuşku ve çekingenliğe kapılmadan, doğruluğuna 
inandığı ive önemli gördüğü hususları açıklayabilir. 

Sayın 'Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Hükümetçe yapılması istenilen reonganizasyon ve 

idarî reformun yapılabilirlik derecesi üzerindeki tek
nik görüşleri her türlü siyasî mülahazadan uzak: ola
rak dile getirmeye çalıştım. 

Hükümet istediği tedbirleri 'böyle bir kanun çık
madan da alabilir. 'Bizim Danışma Meclisindeki gün
lerimiz sayılıdır. Meclisimizde geriye doğru sayma 
işlemi başlamıştır. Biz görevi bıraktıktan sonra Hü
kümetin icraatından herhalde sorumlu tutulmak iste
meyiz. 

'Bir sene gibi 'kısa bir zamanda böyle şümullü 
've çok komplike bir işin tamamlanmasına olanak 
olmayacağına ve sonucun ne olacağı belli olmadı
ğına ıgöre, biz niçin böyle bir sorumluluk altına gi
relim?.., 

IBirinci Yetki Kanunundan acı tecrübeler aldık. 
Bankerler olayı birkaç yüz bin vatandaşı etkiledi ve 
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sonucu henüz (belli olmamakla beraber gidişi belli 
oldu. Şimdi yapılmak istenen reform ameliyesi ise 
bu bankerlik olayından çok daha fazla şümullüdür. 
Bütün devleti temelinden kavrıyor ve 45 milyonu et
kileyecek durumdadır. ıBöyle ıbir .ameliyenin aceleye 
getirilmesi son derece sakıncalıdır. Eğer bu işlem be
lirli bir ünite tarafından, esaslı hesap ve ölçülene, 
bilim ve tekniklere dayanaraJk yapılacak olan iyi ha
zırlanmış bir ameliye ve proıgram değilse, muhtemel 
sonuçları ikinci ve daha büyük bir banker1 olayı ben
zeriyle .karşılaşmak tehlikesini yaratabilir. 

Sayın üyeler; 
Son derece açıik kalplilikle ve her şeyi dikkate al

maya çalışarak ve sırf devlete olan vicdan borcumu 
hatırlayarak konuyu bütün çıplaklığıyla sizle sunma
ya çalıştım. Tarihî bir karar arifesindeyiz. Hükümet 
bu reformu hangi teşkilatla, hangi elemanlarla, nasıl 
yapacağını belirtmedikçe böyle bir işe tevessül etme
si bence doğru değildir. 

Bizim esasen yetkimiz [ve 'görevimiz bellidir. Biz 
'Hükümete «Şu yapılmasın» diyemeyiz, «Şu niye böy
le yapüıyor?» diyemeyiz; icraatını kontrol etmek bir 
yana izleme imkânımız bile yoktur. Şu halde, bizde 
olmayan bir şeyi Hükümete nasıl verebileceğiz?.. Bu 
sadece Hükümet sorumluluğuna bizi iştiralk ettirmek 
anlamını taşıyabilir'; Bankerler Kanununda olduğu 
gibi. 

Burada Hükümetimize güvensizlik söz konusu de
ğildir; güvenoyu da söz konusu olamaz. Sadece ya
pılacak işin düşünüldüğü gibi yapılacağına güvene-
mediğimizi belirtmek isterim. 

•Bu nedenle, Hükümet idarî reformu bu kadar ça
buk ve kısa zamanda yapmaya mecbur olduğu ve 
yapmaya muktedir olduğu hakkında inandırıcı bir 
gerekçe getirinceye ve bu işi nasıl bir teşkilatla, han
gi elemanlarla ve hangi tekniklerle yapmayı planla
dığını bildirinceye kadar Ibu Tasarının askıya alın
ması gerektiğine inandığımı arz eder, saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgjöker. 
İSayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; 
İBu mevzuda vaktinizi daha fazla almamak için 

konuşmamı mümkün mertebe kısa tutacağım. 
Görüşülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşla

rının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeniden Dü
zenlenmesiyle 'İlgili Yetki Kanunu Tasarısı, şimdiye 
kadar ehemmiyetine binaen bu kürsüden uzun uzadı-

ya açıklandığı gibi, esas olarak ve kısaca bu kuru
luşların görevlerinin ve birimlerinin tespitindeki fark
lılığı, değişik düzenlemelerin ve gereksiz genişleme
lerin izalesini ve bu kuruluşların gerek tevlit eyledik
leri malî külfetler ve gerekse daha iyi işler hale gel
meleri gayesini hedef almaktadır. 

Gerçekten açıkça görülmektedir ki, bu 'kuruluş
ların görevlerine ilişkin kanunların hazırlanmasında 
diğer kuruluş kanunları dikkatten kaçmış olduğu için 
mühim farklılıklar doğmuştur. İşte, bu farklılıklar 
da koordinasyon bozukluklarına, görev ve yetki 
çelişkilerine sebebiyet vermiş ve böylece kamu hiz
metleri de. şüphesiz bilindiği gibi aksamıştır. 

Şu İhale göre elimizdeki Tasarı bu aksaklıkları 
gidermek gayesine matuf bulunmaktadır. Bu itibarla, 
kamu kurum ve kuruluşu sayılan birimleri bir an ev
vel genel bir düzenlemeye tabi tutmak herhalde doğ
ru, yerinde ve isabetli Ibir davranış olacaktır,, 

Değerli üyeler; 
(Memleketimizdeki bürokrasiden, kırtasiyecilikten, 

idarenin işleyişinden uzun zamandan beri şikâyet edil
miyor mu? Herkesçe idarî bir reform istenmiyor 
mu? Geçmiş dönemlerde bazı bakanlıklarda, bazı 
makam ve memuriyetler, hatta bazen bakanlık maka
mı, okuma-yazma bilen veya meslekî formasyonu as
la müsait olmayan kimselere âdeta bir ulufe gibi da
ğıtılmadı mı ve bu tür davranışlardan ileri gelen bir
çok icapsız icraat henüz ortada durmuyor mu? Pek 
çok birimlerde Ibu haller çok geniş boyutlara ulaş
madı mı? Aynı haller KİT'lerde müşahade edilmiyor 
mu?.. 

Bu kürsüden bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
bir bakanlıkta hâlâ eski bir bakanın siyasî maksatla 
teşkil eylediği bir kadro icraî faaliyet etmiyor mu?.. 
Gerekiyorsa başka nasıl düzeltilecek?.. Ve nihayet 
yine sormak lazım, yetki vereceğimiz bu Hükümet 
bizim Hükümetimiz değil mi?.. («Bravo» sesleri) 

Hükümetin çıkartacağı kanun hükmündeki karar
nameler yine Yüksek huzurunuza gelmeyecek mi?.. 
Ve yine unutmamak lazım değil midir ki, Devleti
miz 112 Eylül'e gelinceye kadar büyük badirelere ma
ruz kalmıştır ve halen dahi fevkalade şartlar devam 
eylemektedir? Memleket fevkalade şartlar içinden 
geçmiş olmasına ve bu şartların tamamının henüz 
zail olduğu iddia edilemeyeceğine göre, Devlet lehine 
her türlü davranış ve tasarrufun herhalde desteklen
mesi bence bir emri zaruridir. Bizler de Devletin 
varlığı üzerine yemin etmiş kimseler olarak bu ger
çeği her halde bazı mülahazalarla unutmuş veya 
görmemezlikten gelmiş olamayız. 
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iSayın üyeler; 
'Meslekî kuruluşların bu kararnameye alınması

nın Anayasanın lı22 nci maddesine aykırılık teşkil 
edeceğinden 'bahsedildi. Bendeniz İçtüzük görüşme
leri sırasında da 'belirtmiştim; Sayın Başbakan Yar
dımcısı da burada bir nebze temas ettiler, müsama
hanıza sığınarak bu 'konudaki fikrimi kısaca tekrar 
etmekten kendimi alamıyorum. Anayasa Düzeni 
Hakkındaki 23124 sayılı Kanunun 3 üncü ve bilhassa 
'6 ncı maddesi hiç bir tereddüte mahal bırakmayacak 
'kadar açıktır. Mezkûr 6 ncı maddeye göre; «Konsey
ce kabul edilerek yayınlanan 'bir kanun 334 sayılı 
1961 tarihli Anayasanın hükümlerine uymuyorsa, 
anayasa değişikliği olarak yayınlandığı tarihte yürür
lüğe girer.» 

'Bu metin de, ya Konseyin gündeminde olan, ya 
da Yüksek Meclisinizden sevk edilecek olan bir ta
şandır. 

Şu durum mulvacehesin'de, nasıl olur da bir 'ka
nun tasarısında yer alan herhangi ibir müessesenin 
Anayasaya aykırılığından 'bahisle tasandan çıkarıl
ması söz konusu edilebilir?... 

Değerli üyeler;! 
Bir de bazı kıymetli arkadaşlarımız tarafından, 

Hükümetin hu yetki .kanunu ile nef yapmak istedi
ğinin açıtkça 'belirtilmemiş olduğu, yapılacak tasar
rufların açı'kça (bilinememesi halinde ise nasıl yetki 
'verilebileceği tarzında bazı endişelerden bahsedildi. 

IMuhterem arkadaşlarım; 
Yüksek Meclîsin de malumu olduğu üzere, kanun 

hükmünde 'kararname çıkarmayı derpiş eden yetki 
'kanunları, bütün detaylarıyla su yüzüne çıkmamış 
olan ve fakat o nispette ehemmiyet ve zaruret ifa
de eden, hükümete, tezahür eden halin icaplarına 
ıgöre ıgereikli işlemleri yapabilmek, tedbirleri acele 
olarak alabilmek imkânlarını veren fevkalade hal ka
nunlarıdır. Tıpkı bankerlerle alakalı Yetki Kanunun
da olduğu gibi, Hükümet, halin icaplarına göre ve 
gerekirse peyderpey lüzumlu kararnameleri çıkartır. 
Bunun başka bir şekli de olamaz. Zira, hâdise ana-
hatları ile ve bütün boyutları ile açık ve belirli bir 
vaziyette olsa, esasen o takdirde yetki kanunu çı
karılmaz, doğrudan doğruya olayla ilgili kanun çı
kartılırdı; fakat arz ettiğim gibi, hâdise çok boyut
lu, çok önemli ve tam bir vuzuh arz etmeyen bir 
mahiyet taşıyorsa ve bilhassa konu belli ise, (En mü
him nokta olarak tekrarlamak Merim) konu belli 
ise o zaman Hükümete -hal ve vaziyete göre icap 
eden tasarruflarda bulunabilmesi ve kanun hükmün

de kararnameler çıkartabilmesi için yetki vermek
ten (başka hiçbir çare yoktur ve bu hal asla mev
zuata aykırı değildir. Çünkü memleketin menfaat
leri bunu icap ettirmektedir. 

Sayını üyeler; 
iBu itibarla bu Tasarının kanunlaşmasında asia 

endişe etmemek lazımdır. Yalnız ben burada müsaa
denizle bir noktaya değineceğim. Bilindiği üzere 28 
Şulba'tita çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 
daha önce direkt bakana bağlı olan Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlıkları yeni kurulan Bakanlık 
Genel Sekreterliklerine bağlandı. Kanaatimce, bu 
hususun esıki hale getirilmesi dalha doğru ve isabetli 
olur. Zira, basın müşavirleri bizzat balkanlara hiz
met veren birimlerdir. Hizmetin aksamasına yol açıl
maması için eski hale getirilmesinin daha uygun' ola
cağını düşünmekteyim. Hatta tahmin ederim ki, 
basınımızın da düşünceleri bu merkezdedir. 

iBunların dışında, Tasarıda yer alan iki yıllık sü
renin li8 aya indirilmesi ve Yetki Kanununun yü
rürlüğe giriş tarihini yayınlama tarihi olarak ka
bul eden Bütçe - Plan Komisyonunun bu konuya 
ilişkin mülahazası bence gerekçesi bakımından da 
tatminkârdır ve ben kül halinde Komisyon görüşü
ne iştirak eylemekteyim. 

Danışma Meclisinin Sayın Başkanı, değerli üye
leri; 

Netice lOİarak, bu düşüncelerin ışığı altında aleyhte 
fikirler öne süren kıymetli arkadaşlarımın fikirleri
ne katılamadığımı arz ederken, açıklamaya çalıştı
ğım sebeplere binaen bu tasarının kanunlaşması ge
rektiği hususundaki kanaatimi bir defa daha belirt
mek istiyorum1., 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Saygılarımla arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu, 
Sayın Cebeci, buyurun efendim. 

AJBDÜUBAKt CEBECİ — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Devletimizin temel yapısıyla, Anayasal sorunlar
la ilgili konularda Hükümetimizin hazırladığı Yasa 
Tasarısı ve Bültçe - Plan Komisyonunca Tasarıya 
Eklenen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları konusunda yeniden düzenleme için Hükümete 
Yasa Gücünde Kararname Çıkarma Yetkisi öneren 
Yasa Tasarısı üzerindeki Genel Kurul görüşmeleri
mizin zorunlu nedenlerle birkaç kez kesintiye uğra
ması ve bunun yanında, ilk birleşimde ve daha son
rakilerde Sayın Erginay ve Sayın Hamitoğulları'na 
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karşı Sayın Hükümet Temsilcisinin yaptıkları açık
lamaların getirdiği yeni bilgi faktörleri nedeniyle 
ikinci ikez söz almak gereğini duymuş bulunuyo
rum. Bu gereklilik, ilk konuşmamda Yüce Kurulu
nuza arz ettiğim görüş ve düşüncelerimin tamamlan
ması zorunluluğundan doğmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
İlik konuşmamda, Devleti yeniden, düzenleme ni

teliğindeki böyle bir yetki devrinin, büyük sorum
lulukların yükü altında kurtarıcı görevini yapmak
ta Olan Askerî Iktid'arı yıpratıcı etkisine ve ayrıca 
yasa gücünde kararnamelerin ancak dar konularda, 
kısa sürefde sonuç alınacak sorunlar için kullanıla
bileceğine değindiğimi anımsamanızda yarar görü
yorum. 

İlik konuşmamdan sonra Sayın Hükümet Temsil
cisinin ve üye arkadaşlarımızın yaptıkları konuş
malarla konuya katmış bulundukları yeni öğeler 
yönünden, ilk maruzatımın tamamlanması gereken 
ekisiMiklerini şu noktalarda toplayacağım: 

lA Kalkınma planı varken ve bütün idarî, sos
yal ve ekonomik yaşam alanlarını planlamış, prog
ramlamış, yıllık icra planlarına bağlamış iken, böyle 
temel devlet fonksiyonlarını değiştirecek, yeni den
geler kuracak ibir yetki devrimin plansız bir dönem' 
yaşandığı düşüncesinle yer vereceği ısorunu; 

2j IBu boyutlarda bir yetki devrinin, idarî ve 
ekion'omik model gösterilmeden, yalnız yasa gü
dünde' yetki kullanma tasarısının somut bir projeyi 
içermemesindeki başlıca sakıncalar; 

3., Genel yerleşme planı yapılmadan, idarî, sos
yal ya da dköniomik yeniden düzenlemenin tam ba
şarılı olamayacağı. 

ISayın Başkan, sayın üyeler; 
Müsaade ederseniz bu tanımladığım üç anagö-

rüntü üzerinde kısa açıklamalarda bulunacağım : 

1. IBugün Hükümetimizin bu derece büyük çap
ta idarî ve ekonomik yeniden düzenlemeyi öngören 
yetki devri tasarısının kamuoyunda «plan var mı, 
yok mu?» sorusuna yol açması olasıdır. Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının bu konularda öngör
düğü ilke, politika, uygulama ve önlemlere bakın
ca, Hükümetimizin istediği yetkilerin kendisine faz
lasıyla verildiğini (görüyoruz. Bunlar uygulandığı tak
dirde, bir yetki devri ihtiyacının doğmayacağı açık
tır. Örneğin, kalkınma planlarımız sırasıyla birbiri
nin tamamlayıcısı, olarak, yeniden düzenlemeleri 
Başbakanlık Yakın ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitümüzün .bilimsel ışığında geliştirilmektedir. 
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Ayrıca, 9ll sayılı Yasanın verdiği yetkiye göre; 
üniversite (bilim adamlarımızfdan tutunuz da, özel ve 
kamu sektörleri seçkin uzmanlarına kadar yurdu
muzun konularında en yetkili araştırıcıların katılma
sıyla kurulan özel ihtisas komisyonlarında geliştiri
len verilere göre; sınaî, idarî, (bilimsel, kültürel so
runlarımız, savurganlık, kırtasiyecilik gibi verimli
liği azaltan sorunlara kadar en rasyonel çözümlere 
bağlanmaktadır, 

IBunlar dikkate alınmazsa ve Kalkınma Planı Ka
nununun verdiği yetki kullanılmazsa, milyonlarca 
harcamaların karşılığında görev yapan Başbakanlık 
Devlet Planlama Müsteşarlığının yenliden gözden ge
çirilmesi gibi bir sorun karşısında kalmak gereke
cektir.! 

IBu konuda dahi neresinden bakılsa Hükümeti
mizin Yetki Devri Tasarısı büyük bir çelişkiyi üze
rinde taşımakta ve birlikte Yüksek Kurula getirmiş 
bulunmaktadır., 

ilki; burada (geçen birleşimlerde konuşan kimi ar
kadaşlarımın da isabetle değindikleri üzere, kalkınma 
planları ve çeşitli kurumlarca yapılan çalışmalar so
nunda bilimsel olarak meydana getirilen yeniden 
düzenleme raporlarında belirtilen çözüm önerileri 
dikkate alınmadan, doğrudan doğruya geniş alanla
rı kapsayan bir yetki devri isteği karşısında bir mo
delin aranması, başka bir deyimle bu yetki devrine 
konu olan sorunlara bağlı projelerin bulunması çok 
doğal olduğu kadar çok da zorunludur.. Kaldı ki, 
bunların eksikliği bu konularda yetki devri yapılma
sındaki sakıncaları çoğaltmaktadır. 

. Kuşku yok ki, bu modeller özellikle' KİT'lerin 
hukukî statülerinin değiştirilmesine ya da bunların 
kaldırılmasına ilişkin modeller, projeler ve gerekçe
ler bulunsaydı bile, önceki konuşmamda saydığım 
sakıncaları nedeniyle Hükümetimizce istenön yetki 
devrini haklı gösteremezdi. 

Üç, genel yerleşim planı yapılmadan, başka bir 
deyişle tarihsel nedenlerin bir fırtına gibi, sefer 

•yollarının uzaklarındalki erişilmez dere ve tepelere 
savurduğu küçük yerleşme birimleri çağdaş köyler 
halinde 'birleştirilmeden, herhangi, bir idarî, sosyal 
ya da ekonomik yeniden düzenleme' uygulamaları 
başarısız kalmaya mahkûm olmuştur. Birkaç örnek 
vereyim: Çok dağınık yerleşme birimlerine götürü
len yol, su, elektrik gibi uygarca yaşamın zorunlu 
araçlarına ekonomik olmayan yatırımlar yapılması 
kamu bütçesini verimsizliğe sürüklüyor. Tarım ala
nında çeşitlendirme yapılamıyor, sulama amacıyla 
toprak toplulaştırılması yapılamıyor, Toprak Re-
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formu Yasası uyıgulanamıyor, orman içi ve orman I 
kenarı köyler nedeniyle ormanlarımız tahripten kur- I 
tarılamıyor.1 I 

(Sosyalizasyon, gelmiş geçmiş bültün iktidarlarca 
üzerinde çalışılmasına karşın, başarılı bir sonuç alı
namamıştır,, 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
iŞîmdi, izninizle Sayın Hükümet Temsilcisinin 

önceki birleşimlerde yaptığı açiiklam'alarda belirle
diği faktörlerin, esasen istenilen yetki devrimi gerek
tirmeyeceği; ancak uygulamada karşılaşılacak bazı 
tıikanılklıkların açılması için zorunlu hallerde Kanun 
Koyucuya yasa tasarısı getirmenin yeteceğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Sayın Hükümet Temsilcilisinin, ilk birleşimde, Hü
kümet Programından aktardığı paragraflar, öngörü
len sorunların yürütme önlemleriyle çözümlenebile- I 
oeğini ortaya koymaktadır. Bu paragrafları burada I 
tekrar ederek zamanınızı almaktan sakınıyorum. 

Sayın Hükümet Temsilcisi bu paragrafları aktar- I 
diktan sonra, üyelerin konuşmalarına yanıt niteliğin
de olmakla birlikte, yaptığı açıklamalarda yetki dev
rinin kullanılmasını M ilkeye bağlamaktadır: 

1. Gerçekçilik I 
'2. Pratiklik. 
Bu iki ilkede biraz önce arz ettiğim kalkınma I 

planı ve yeniden düzenleme raporları verileriyle sağ- I 
lanmıştır. Bunları yönetmeliklerle, yönergelerle, ge- I 
neligelerle, yerinde ve zamanında verilecek direktif- I 
terle uygulamaya koyma olanağı vardır. I 

Arz ettiğim gibi, tıkanıklık gösteren noktalarda I 
•ve zorunluluk hallerinde, yasa tasarılarıyla Kanun 
Koyucuya başvurmak yeterli olacaktır. I 

KİT'ler için istenilen yetki devri ise; «Daha iyi I 
çalışabilirik», «Verimli çalışabilirlik» ilkelerine bağ
lı kılındığından, hemen görülebileceği üzere, bu ilke- I 
terin de kalkınma planları ve yeniden düzenleme ra- I 
porlarıyla sağlanabileceği açıktır I 

Doğaldır ki, burada daha iyi çalışabilirdik ve ve- I 
rimli çalıışıaJbilirlik yanımda, kârlılık ilkesini de unut- I 
mamak gerekir. I 

Nitekim, Sayın Hükümet Temsilcisi, değerli ar- I 
dadaşımız Hamitoğulları'na verdikleri yanıtta <nA^ I 
türk'ün saptadığı yararlılık, verimlilik ve kârlılılk il
kellerine bağlı kalacaklarını» açıklayarak, daha önce I 
söyledikleri; daha iyi çalışabilirlik ve verimli çalışa- I 
bilirlik ile yeni bir ilke getirmedikleri görülmektedir I 

Bu takdirde, Tasarının hukukî yapı değişikliğine I 
değin hükmü gereksiz ve dayanaksızdır. I 
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Sayın Hükümet Temsilcisi «Bu Yetki Devri Ya
sasıyla yapılacaık yenliden düzenlemelerle, normal dö
nemlerin siyasal iktidarlarını da, rahat çalıştırmak ge
rekçesiyle, bağlamayı öngördüklerini» belirtmiştir. 

Oysa bu, bir dondurma ve muhtemel gelişmeleri 
önleme gibi sakıncalar getirebilir. Çünkü, zamanla 
koşullar değişecektir Değişme ve gelişmenin zorunlu 
sonucu olarak yeni ihtiyaçlar doğacaktır. Dış çevre 
yönünden de dünya politikaları, siyasal, bilimsel, 
teknolojik gelişmeler ve doğal olaylara bağlı olarak 
uyulması kaçınılmaz yeni koşullar meydana gelecek
tir 

ıBu gibi ileriye dönük bağlayıcı önlemler getir
mek düşüncesi, bir yönüyle de yapılmakta olan ye
ni Anayasamıza birtakım peşin yargılar benimsetme
yi öngörmek gibi, kabul edilmesi son derece güç bir 
duruma da neden olabilir. 

Nitekim Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Ergin-
ay'a verdikleri yanıtta, «Konseyin kabul edeceği ka
nunlar Anayasaya aykırı hükümler getirdiği takdir
de, mevcut Anayasa hükümlerini değiştirmiş olaca
ğını» belirterek bir niyet beyanında bulunmuşlardır. 

Oysa, Sayın Devlet Başkanının bugüne kadar çı
karılmış ekonomik, malî, idarî ve sosyal içerikli ya
salar için gerektiğinde, yani uygulama sırasında or
taya çıkacak durumlara göre, esneklik ve değişıtıirile-
bilirlik tanıdıkları bilinmektedir. Bu da Askeri İkti
darın herhangi bir bağlayıcı düşünce taşımadığını or
taya koymaktadır. 

Ayrıca, Cumhuriyeti kurtarma ve kollama görev
lerini yerine getirmek içlin Ordumuzun kurduğu As
kerî İktidar, yasama ve yürütme görevlerini yerine 
getirirken alışılmış dengelerin bozulmamasına ve sos
yal yaşamın sarsılmamasma büyük bir isabetle önem 
vermiştir. Bu nedenle, bürokraside kökten düzenle
melere gidilmemiş; şefkat yoluyla iyileştirme yöntemi 
uygulanmıştır. 

Bilindiği gibi literatürde yeniden düzenleme, ya
ni reorganizasyon ya da reform, alışılmış dengelerin 
değiştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bunlar da 
anayasal düzen kurulduktan sionra yapılmasında ya
rar olan girişimlerdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sonuç olarak şu hususları yüksek takdirlerinize 

yansıtarak sözlerimi bağlayacağım. 
1, Devlet gücünde bir hükümet tasavvur olu

namayacağından, Hükümetimizin Tasarıda belirledi
ği alanları kapsayan bir yetki devri sakıncalıdır 
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2. KİT'lerin hukukî yapılarında yürütmenin ta
sarrufları bir model gösterilmeden ve Anayasa yü
rürlüğe girmeden doğru olamaz. 

3. 'İdarî yönden kanun hükmünde tasarruflara 
gelince: 

Anadolu'nun coğrafya ve iklim koşulları, tarihin 
ilk zamanlarından beri, Selçuklular ve Osmanlılar 
dönemlerinde de görüldüğü üzere, bölgesel bölünme
lere elverişli olması nedeniyle merkezden yönetimin 
büyük ölçülerde yerinden yönetime kaydırılması sa
kıncalıdır. 

Mahallî idarelere gelince : 
Anayasanın 116 ncı maddesi bunların kuruluş

larının kendi aralarında birlik kurmalarının, görev
lerinin, yetkilerinin, maliye ve kolluk işlerinin ve 
merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilişkilerimin kanun
la düzenleneceğini amirdir. Bundan anlaşılacağı üze
re mahallî idarelerin merkezle ilişkisi çok önemlidir 
ve kanunla düzenlenir. 

IBugün mahallî idarelere yetki genişliği tanınır
ken, bunların bir öz yönetim (Yugoslav tipi bir öz 
yönetim) durumuna sokulmasına yer verilmemelidir. 
İçişleri Bakanlığına bağlılığı koparılmamalıdır. 

Gerek illerin yetkisi bugünküne oranla genişleti-
lirken, gerekse mahallî idarelerin demokratik yetki
leri artırılırken özerklik ve bölünme eğilimlerine ce
saret verici uygulamalardan kaçınılmalı, büyük etüt
ler ve çalışmalar ürünü olan planlama esaslarına ve 
düzenleme raporlarına bağlı kalınmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
,'llk Birleşimdeki maruzatımla birlikte değerlendi

rildiği takdirde bir bütünlük içinde ve yalnızca yur
dumuzun ve ulusumuzun yararları, Kurucu Meclisi
mizin otoritesi, Türk Ordusunun yıpranmaması yön
lerinden büyük bir içtenlikle savunduğum görüş ve 
düşüncelerim karşısında, Yüksek Kurulunuzun, yet
ki devrini gerektirecek bir zorunluluk bulunmadığı 
kanısına varacağına inanıyorum. 

Hepinize üstün saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
ıSayın Gürel, buyurunuz. 
HALİL' ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

Danışma Meclislimizin değerli üyeleri; 
Tasarının başlığına baktığımızda ve muhteviyatı

na dikkat ettiğimizde görülecektir ki; burada kuru
luş, bu kuruluşun görevleri ve yetkilerinden söz edil
mektedir. 

Kuruluşlara baktığımızda, bakanlıklar özel ka
nunlarıyla, Başbakanın önerisi ve Devlet Başkanının 

onayıyla kurulmaktadır. Diğer kamu kurum ve kuru
luşlarına baktığımızda da kanunla kurulmakta, Ba
kanlar Kurulu kararıyla kurulmakta ve bakan ona
yıyla kurulmakta olduğunu görmekteyiz. 

Görüldüğü gibi daha kuruluşta farklılıklar vardır. 
IKurum ve kuruluşlar değişik zamanda ve değişik gö
rüşler ışığında kurulduğu için temelde, esasta farklı 
yapıya kavuşmaktadırlar; fakat kuruluştan sonraki 
uygulama safhasında da bu farklılık devam etmek
tedir. Bazıları hiç bir gelişme göstermezken, yerinde 
sayarken, bazıları da gereğinden fazla gelişme göster
ilmektedir. Bir süre sonra bunun tersini görmek de 
mümkündür. Hatta kuruluşların tamamen ortadan 
kaldırıldığına da şahit olmaktayız. 

(Kuruluşlar genişledikçe hiyerarşik yapıda, un-
vanlanidırmada, huzursuzluk yaratacak farklılıklar ve 
bozukluklar meydana gelmektedir. Her bir kuruluş 
kendi başına çalışmakta; koordinasyon yokluğun
dan, aynı işi yapan kuruluşlar olduğu gibi yetkisiz
lik noktasından hareket edilerek yapılmayan kamu 
hizmetleri de görülmektedir. 

İşte Hükümetimiz, kuruluşta görevlerde ve yetki
lerde bütün birimleri içine alan, bulduğu ortak nok
talarda belli bir temele oturtan, çalışmada işbirliği 
ve paralelliği sağlayan, Devlete yük olan, safra du
rumuna gelmiş fazlalıkları atan bir düzenlemenin içi
ne girmek için yetki istemektedir. Amaç kamu yara
rıdır. Hizmet maliyetlinin azaltılmasıdır. Amaç kamu 
yararı olunca, kamu hizmetlerinin düzenlenmesi olun
ca, kamu yararı görülen her sahanın ele alınması, 
işin icabından olmaktadır. Bazı kurum ve kuruluşla
rı bundan istisna kılmak söz konusu edilmemelidir. 
iKomilsyonumuz bir eksikliği giderirken konuya açık
lık getiriyorum diye istisna kurum ve kuruluşları be
lirterek kamu yararı amacından sapma göstermiştir. 
Hariç tutulan bu kuruluşlarda gerekçede belirtilen 
karışık düzenleme, gereksiz genişleme, hiyerarşik ya
pıda bozukluk, unvanlamada farklılık, yetki tedahü
lü yok demek mi istenmektedir? Eğer yoksa, kapsam 
içine alınır; ama orada çalrşma yapılmaz, kanun bir
liği bozulmazdı. 

Tasarı üzerinde konuşan arkadaşlarımız pek çok 
konuyu dile getirdiler, farklı görüşler ileni sürdü
ler. Gerekçelerde sorulara ve tereddütlere cevap bul
makta güçlük çekildiğini belirttiler; ama bu demek 
değildir ki, çalışmalar sırasında bu soru ve tereddüt
ler dikkate alınmayacaktır. Elbette titizlik gösterile
cektir. Bhemmi mühime tercih etmek gerek nokta
sından hareketle bir yerde işe başlamak gerektiğine 
inanmaktayım. Başlamak bitirmenin yarısıdır. 
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Bir noktada bütün konuşmacı arkadaşlarımız, ' 
Komisyon ve Hükümet mutaıbıktır. Kamu kurum 
ve kuruluşlarımızın çalışma esaslarındaki aksaklık
lar, kırtasiyecilik, karar alma ve uygulamadaki ge
cikme, yüksek maliyet vesaire. 

Bu Tasarı kanunlaşırsa bu şikâyetleri kaldırmak, 
hiç olmazsa asgariye indirmek mümkün olacaktır. 
Buradan sorulan sorular ve tereddütlerin de, «Nasıl 
yapacaksınız, hangi ilkelere göre yapacaksınız?» nok
tasında toplandığını görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım 
İtimatsızlık üzerine sonuç almamız mümkün de

ğildir. Fevkalade zamanın Hükümeti olduğunu ve 
bizler de fevkalade zamanın Meclisi olduğumuzu hiç
bir zaman unutmamamız gerekmektedir. Cesaretle 
meselelerin üzerine gitmemiz gerekiyor. «Yapacağım, 
yaparım» diyene yardımcı olmamız aslî vazdfeleri-
mizdendir. Kaldı ki; çalışmaların sonucu Meclisimi
ze gelecek ve ariz amik incelenme konusu yapıla
caktır. 

Bunun yanında bakanlık onayıyla kurulan ünite
lerde zaten değişiklikler her gün yapılıp gitmektedir. 
tş bittikten sonra farkına varıyoruz; ama konu Mec
lise geldiği zaman sanki hiçbir şey yapılmıyormuş, 
ilk defa onayımızdan geçtikten sonra yapılacakmış 
gibi titizlik gösteriyoruz. 

Süre üzeninde durulurken de, bazı arkadaşlarımız 
süreyi az bulurken, bazı arkadaşlarımızın da uzun 
bulduklarını görüyoruz. 

Sayın Başbakan Yardımcımız özal, bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarının tamamının ele alınmasının 
söz konusu olmadığını, pratikten hareket edileceğini, 
yapabildikleri kadarının yapılacağım ifade buyur
muşlardır. 

Bütçe konuşmaları sırasında arz ettiğim gibi, ka
buk değiştirmekteyiz muhterem arkadaşlarım. Bu ka
buğun yarım kalmaması lâzımdır. Tamamının yapıl
ması için, Sayın Hükümetimizin tamamını ele alma
sında büyük yararlar vardır. 

Görev, yetki ve sorumluluk söz konusu edildiğin
de, tatbikattaki aksaklık ve bundan doğan şikâyetler
den misal vermeden geçmek istemiyorum. 

Hali hazırdaki mevzuatımız içinde, yetki ve so
rumluluklar belirlenmiştir. Personel alımından tutun 
da, personelin terfii ve nakilleri, malzeme mubayaası 
vesaireye kadar.. Hangi kademede bu işlerin bitirile
ceği belirtilmiş olmasına rağmen, yetkiler ya elinden 
alınır, ya da üst makam bu yetkileri kullanır veya hiç 
kullanıdırılmaz veya yetkili yetkisini kullanmaz, bir 
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üst makamın onayını istemekte arzulu, istekli davra
nır. Bir odacının tayini için sayın bakandan veya Baş
bakandan, taşra teşkilatındaki bir yetkilinin izin is
temesi kadar işleri uzatan ve yıpratan hiç bir şey yok
tur veya bunun yanında vazife ihmalleri göstermek
tedir. Sizlere bir misal arz edeyim: 

Elime bir dosya geçti; daha doğrusu bu dosya ta
rafıma gönderildi. 200 sayfayı tutan bir dosya. Sivas 
Millî Eğitim camiasının sızlanmalarını, yakınmaları
nı dile getiren 200 sayfalık bir dosya. Bu dosyada, 
keyfi tasarruflar, yetki tecavüzleri, yapılan şikayetle
rin örtbas edilmesi, tarafgirlik vesaire gibi her husus 
dile getirilmiştir. Sayın Millî Eğitim Bakanına bu dos
yayı takdim edeceğiz. 

îşin hukukî yönünü bu yetki tasarısıyla hallet
tiğimiz zaman meseleyi bitirmiş olmuyoruz, işte, bu 
nevi şikâyetleri önleyecek olan insan unsurunu da 
yerli yerine oturtmakta büyük faydalar bulunacak
tır, 

Sonuçta, bu tenkitler bitmeyecek. Bu kadar görüş 
ayrılığı olduktan sonra, elbetteki tenkitlerin bitmesini 
kabul edemeyiz. Hiç bir zaman mutlak olarak muta
bakat sağlamak mümkün olmayacaktır. 

Hükümetimiz, daha önceki çalışmalarının elbet
te değerlendirmesini yapacaktır. Oradaki ilmi çalış
maları, kendi; iki seneye varan bakanlıkları tanımay
la ilgili pratik bilgileriyle birleştirecek ve bunun so
nucunda operasyona gidecektir. Yalnız, şunu da be
lirtmekte fayda var ki, buradaki operasyon, Sayın 
Özgöker'in de belirttikleri gibi, büyük bir kalp ame
liyatı ile bir anda başlamayacaktır. Önce, ilk yardım
dan başlayacak ve ondan sonra işin daha üst seviye
sine doğru çalışmalar devam ettirilecektir. 

Merkeziyet ve ademi merkeziyet konusunda Sa
yın Cebeci'nin tereddütlerini memleket severliğıine, 
vatanseverliğine bağlıyorum. Ancak, burada tamamen 
merkezî idareden kopan bir merkeziyet veya ademi 
merkeziyet sisteminin getirileceğini de düşünemiyo
rum. Vazifeler belirtilecek. Ademi merkeziyetten kas
tımız, müstakil üniteler meydana getirmek, sorumsuz 
üniteler meydana getirmek değil, vazife ve salahi
yetlerin üst kademelere kadar intikal etmesini önle
mek, herkesin vazife ve salahiyetini bilmesi, ona gö
re bunları kullanmasıdır. Bunun dışında ademi mer
keziyetten bir endişe gelmemesi gerekir. 

Maddeler sırasında görüşlerimizi tekrar ifade 
etmek üzere hepimize saygılar sunarım (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
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Tasarının tümü üzerinde sayın üyelerin görüşme
leri sona ermiştir. Komisyon ayrıca bir açıklama yap
mayı gerekli görüyor mu acaba?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FUlAT AZGUR — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞıBAKAN YİARİDIM-
CISI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; 

Şimdiye kadar söz alan, (İster Tasarının lebinde 
komışsun, ister tenkit etsin) bütün üyelerin hepsine 
teşekkür etmek istiyorum. 

Ben, vaktinizi fazla almayacağım. Sadece son ola
rak kıonuşan bazı arkadaşlarımızın söyledikleri fikir
ler üzerinde düşüncelerimizi arz edeceğim. 

Aslında, düzenleme ihtiyacı devamlı bir ihtiyaçtır. 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, devlet teş
kilatımız devamlı bir değişme göstermiştir. Bir kere 
yeni yapılan ve bizim şu anda yapmak istediğimiz 
yeni bir hadise değil, yıllardır Türkiye'de yapılan bir 
hadisedir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman 
kaç bakanlık vardı ve bugün kaç bakanlık var?.. Ara
da hiç bir münasebet göremezsiniz. 

Bu düzenlemenin devamlı olarak yapıldığının is
patı, hirçok kuruluşların zamanla, ihtiyaca göre ye
ni kanunlar halinde veyahut da kanunlar değil, ka
rarlar hallinde mekanizmaya ilave edilmesidir. Mese
la, Devlet Su İşleri, 1954'den evvel, Su İşleri Reisliği 
şeklinde ufak bir teşkilat iken, Türkiye'nin suya olan 
ihtiyacının büyümesi ve yeni barajların yapılması gi
bi konular çok daha büyük önem kazanınca, Devlet 
iSu tşleni Genıel Müdürlüğü kurulmuştur ve bu da bir 
düzenlemedir. Yol Su Elektrik, YİSE Teşkilâtı, kanun
la kurulmuş değildir. Balkanlar Kurulu veyahut ba
kan onayı ile kurulmuş ve bugün Türkiye'nin büyük 
teşkilatlarından bir tanesidir. Devlet Planlama Teşki
latı, 91 sayılı Kanunla kurulmuştur ve yeniden Tür
kiye'nin planlı döneme geçişte önemli teşkilatların
dan birlidir. Bunun gibi yüzlerce misali saymam müm
kündür. 

Demek ki, yeniden düzenleme konusu, idarede dü
zenleme devamlı bir prosestir. O vakit şu sual akla 
geliyor: «Siz ne istiyorsunuz?,.» 

28 Şubat kararnamesinde dikkat edilirse, belki 
sayın üyelerin bazılarının gözünden kaçmış olacak; 
bundan sonra yapılacak olan düzenlemelerin esasla
rı da getirilmiştir. Yani denmiştir ki, unvanlar şöyle 
olacak; hiyerarşik düzen dediğimiz... Bundan sonra 

umum müdürlük kurulurken muhakkak kanun çı
kacak, «Yeni bir daire kurulurken, Bakanlar Kuru
lu kararı lazımdır» denmiş. Bundan sonra yapılacak 
olan düzenlemenin esaslarını getirmiş kararname... 

ıBu konuda kanuna niye ihtiyacımız var?.. Bu bir 
kararnamedir, yarın gelecek olan iktidarlar bunları 
değiştirebilir. Bu kararname bir başka kararname ile 
tamamiyle ortadan kalkabilir. Onun için yeni esas
ları getirdiğimiz zaman da diyeceğiz ki, «IBundan 
sonra, umum müdürlük kurulurken kanunla kurula
cak.» onu da bu yeni Kanunda koyacağız. 

Zannediyorum, 28 Şubat Kararnamesiyle bağlılı
ğını burada ölçmök lâzım. Biz, aynı zamanda bun
dan sonra yapılacak düzenlemenin bazı esaslarını ge
tirtmek istiyoruz. Çünkü gördüğümüz tecrübe şu
dur: Demin bahsettiğim yıllardır yapılan düzenleme 
faaliyetleri, Devleti bazı noktalarda aşırı büyümeye 
götürmüş. Bu büyümeyi önlemenin yolları var. Bu 
büyümeyi önlemenin yolları, birçoklarımızın söyle
diği gibi yetkiyi Hükümetin alarak, bunları düzen
lemesi değil, bilakis yetkiyi bundan sonra bakanlara 
vermeyip, Meclislerden geçirilmesi yöntemini getir
mek istiyoruz. Tabiatıyla bir önemli konu da, sayın 
arkadaşlarımızın belki gözünden kaçan birçok büyü
meler yapılmış. Şu teşkilatı kurmuşuz, bu teşkilatı 
kurmuşuz, Devlet Su İşlerini kurmuşuz, Topraksu-
yu kurmuşuz, arkasından Bakanlık onayı ile Yol 
,Su Elektrik Teşkilatını kurmuşuz. Birtakım tedahül
ler meydana gelmiş, birtakım üst üste binmeler mey
dana gelmiş. Türkiye Elektrik Kurumu Kurulmuş, 
daha birçok müesseseleri sayabilirim. Vazifeler ba
zı yerlerde düıblikasybnlara sebep olmuş. Kanunları
mızda öyle hükümler getirmişiz ki, birbirine bakma
dan, bürokrasiyi artıracak birtakım kontrollar gel
miş lüzumsuz derecede. 

Zannediyorum en çok Hükümetin yapmak istedi
ği konu, mevcut teşkilat arasında bu koordinasyon
suzlukları düzenlemektir. MeVcut teşkilatı, şimdiye 
kadar olan teşkilata bakacağız, lüzumsuz büyümeler 
varsa bunları hemen de keselim demiyoruz, bir za
man içerisinde yavaş yavaş onları normale döndür
meyi de düşünüyoruz. Bunun yanında aradaki birta
kım irtibatları, birtakım koordinasyonsuzlukları da 
düzenlemek istiyoruz. 

Kabul etemek lazım ki, bu gibi bir çalışma bir 
ayrı çalışmadır, kolay bir hadise değildir. Sayın öz-
gökerlin dediği gibi, «Sadece bunun için 4 senelik bir 
tahsil kafi gelmez. Yıllar yılı devlette tecrübe sahibi 
olmak lazımdır.» Bizler genellikle tahsili ön planda 
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tutuyoruz. Tahsil nihayet 4 senelik bir tahsil, mek- I 
tep devresinde; ama hır de hayat mektebi var, çalıştı- I 
ğınız, iş gördüğünüz, tecrübe sahibi olduğunuz mek- I 
tep var, oraya niye ehemmiyet vermiyoruz?.. Gayet I 
tabiatıyla bu işler yapılırken tecrübeli insanlardan I 
faydalanılacaktır. Bilhassa devlette çalışmış, devlet I 
tecrübesi gönmüş insanlardan faydalanılacaktır, ilim 
adamlarından gayet tabiyatıyla faydalanılacaktır. I 

Sayın Cebeci'nin kusura bakmasınlar ben bazı şey- I 
lerini anlayamadım. Belki, zabıtlardan alacağım bir I 
daha okuyacağım, anlamaya çalışacağım; fakat bazı fi
kirleriyle de aynı görüşte değiliz. Bir kere plan dü
zenlemeyi yapmaz. Plan, netice itibariyle düzenleme I 
ihtiyacını ortaya koyar, düzenlemenin belki birtakım 
ilkelerini ortaya koyar; ama düzenleme yapmaz, plan I 
kanun değildir bu bakımdan. Eğer planda düzenleme 
ilkeleri var ise, düzenleme ihtiyacı varsa ona göre I 
düzenleme yapılması icap eder. Zannediyorum! orada I 
bir kere farklı düşünüyoruz. I 

Bir önemli konu, ki mahallî idarelerle ilgili ko
nuştu. Bizini burada getirmek istediğimiz merkezî 
idarenin, merkezî teşkilatla merkezî teşkilata bağlı 
taşra teşkilatı arasındaki dengeyi ortaya koymaktır 
Taşra teşkilatı gerekli fonksiyonu yapamıyorsa va- I 
tandaş her işi için idare merkezine geliyorsa, An
kara'ya geliyorsa mümkün olduğu kadar merkezî ida- I 
renin taşra teşkilatını buna göre düzenlemek mecbu
riyeti vardır. Yoksa, bunun o manada, sizin söyle- I 
dıiğiniz manada bir bölge teşkilatı şeklinde düşünmek 
değildir. Valilerin belkıi idarî yetkilerinin artırılması 
vardır işim içinde. Hatta hatta biz mahallî idareleri 
dahi, yani belediyeleri dahi bu düzenlemenin içinde 
düşünmüyoruz. I 

ıBir kere daha düşüncelerimi izah edersem mev
cut, şimdiye kadar yapılmış düzenlemeler bazı bakım
lardan büyük şişkinlikler meydana getirmiştir. Devlet I 
teşkilatında lüzumsuz şişkinlikler meydana gelmiştir. 
Bazı sahalarda devlet teşkilatı fonksiyonunu göre- I 
cek şekilde değildir dumura uğramıştır. Bütün bun
lar arasında kısa bir sürede pratik ve gerçekçi olarak 
bazı düzenlemeler yapma zaruretini hissediyoruz. 
Burada elde, gözönünde bulunduracağımız ilkeler 
bu Kanunun hemen 3 üncü maddesinde ortaya ko
nulmuş' ilkelerdir. Esas itibariyle bürokrasiyi azalt
mak, vatandaşı idare ile olan ilişkilerinde daha iyi 
hale, idareye güven duyacak şekle getirmek ve ve
rimli bir tarzda mümkün olduğu kadar sarf edilen j 
emek ve gayretleri en yüksek verim verecek tarzda . 
bir sisteme oturtmaktır. Yapmak istediğimiz düzenle- j 
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menin de amagayesi, anahedefi budur. Tabiatıyla 1,5 
sene içerisinde çok geniş bir düzenleme, bazı sayın 
arkadaşlarımızın dediği gibi, çok geniş reform mana
sında bir düzenleme yapılması mümkün değildir, lü
zumu da yoktur zaten. Biz sadece mevcut, şimdiye 
kadar yapılmış düzenlemeleri koordinasyon bakımın
dan gözden geçireceğiz, bunların irtibatlarını, eksik
liklerini düzenleyeceğiz, daha iyi çalışmalarını orta
ya koyacağız. Gayet tabiatıyla düzenleme ihtiyacı 
bundan sonra da devam edeoektir. Türkiye büyüyor, 
gelişiyor, güçleniyor; buna göre de yeni birtakım 
fonksiyonlara, yeni birtakım kuruluşlara ihtiyaçlar 
varsa onları da gelecek idareler tabiatıyla düşüne
ceklerdir. 

ıBen sözlerimi burada bitiriyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar). 

BASjKıAIN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde müzakereler sona er

miştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
IKaibul edenler.. Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve 
Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki 

Kanunu Tasarısı 

Amaç : 
MADDE 1. — Kamu hizmetlerinin düzenli, etkili, 

verimli, ekonomik ve süratli bir şekilde yürütülmesi 
üçiın kamu kurum ve kuruluşları lile kamu kurumu ni
teliğindeki meslekî kuruluşların (Genelkurmay Baş
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Yargı Kuruluşları, 
Sayıştay, Üniversiteler hariç) kuruluş, görev ve yet
kilerine ilişkin konularda aşağıda belirtilen çerçeve 
dahilinde Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarma yetkisi verilmliştiir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?,, 
Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki sağlıksız ya
pılaşma görev ve yetkilerinin belirlenmesi ve kulla
nılmasındaki karışıklık ve düzensizliklerinin kısa 
süre içerisinde düzeltlilmesi ve hizmetlerin düzenli, 
süratli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için 
Bakanlar Kurulunca sevk edilen Yetki Kanun Tasarı, 
Bütçe - Plan Komisyonumuzca görüşülmüş ve Ko
misyonumuzun 23 Nisan 1982 tarihli Raporunda be-
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lirtilen değişiklikler yapılarak Genel Kurul Günde
mimize gelmiştir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporunda belirtildiğine 
göre, Tasarının 1 linçi maddesine açıklık kazandır
mak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının kapsamı 
belirlenerek, «Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savun
ma Bakanlığı, Yargı Kuruluşları, Sayıştay Başkanlığı 
ve Üniversileter hariç» tutularak bunların Devlet teşki
latı İçerisindeki özel statüleri dikkate alınmıştır; an
cak maddeye açıklık kazandırmak ve yürütme gücü
nün kurum ve kuruluşlar yönünden yetki ve sınırını be
lirlemek amacıyla yapılan değişiklik isabetli ise de, 
aşağıda belirtilen nedenlerle eksik kaldığı görülmek
tedir. Kuvvetler ayrılığı esasının kabul edildiği ya
sama yetkisi ile yürütme görevinin birbirinden ayrı 
ve bağımsız organlar eliyle kullanıldığı Anayasal dev
let yapımız içinde bu iki organ arasında yetki sap
malarına meydan vermeyecek düzenlemeler yasala
rımızda yer almıştır. 

Nitekim, bunlardan iteşkilat ve idareyle ilgili ola
rak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 (f) 
maddesinde, «Cumhurbaşkanlığı Dairesinde ve Ya
sama meclislerinde aslî ve sürekli görevlerde bulu
nanların kadro, unvan, derece, (intibak ve diğer bi-
limum özlük hakların kullanılmasına ait yetkiler, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve Meclisle
rin Başkanlık Divanlarına aittir» hükmü yer almak
tadır. 

Millî Güvenlik Konseyinin 18 Eylül 1980 tarih 
ve 15 sayılı kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 (f) bendi gereğince, Meclislerin: Baş
kanlık Divanlarına verilen yetkiler, Meclislerin idarî 
kuruluşları Genel Sekreterliğine verilmiştir. 

Meclislerin feshini taiküben, Yasama Organının 
idarî kuruluşlarınım Genel Sekreterlikleri 2324 sayılı 
Anayasaya Düzeni Hakkında Kanun ile 12 Eylül 1980 
tarihinden itibaren yasama yetkisini kullanan Millî 
Güvenlk Konseyinin 18 Eylül 1980 tarihli 1636 sayılı 
kararı ile Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterine 
bağlanmışlardır: 

Millî Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri içtü
züğü madde 21'de, aynen şöyle denmektedir. «Yasa
ma Organının idarî kuruluşları, Millî Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliğine bağlıdır. Bu kuruluşların 
malî ve idarî işlemlerine ilişkin olmak üzere, Millî 
Güvenlik Konseyinin ilgi! emir ve kararları
mın uygulanması ve Millî Güvenlik Konseyin
ce oluşturulacak Yürütme Organı tarafından 
alınacak kararların da Yasama Organı bünye ve | 

özelliklerine göre düzenlenmesi ve uygulanması
na Konseyin idarî Kuruluşları Genel Sekreter
leri görevi ve yetkilidir. Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri, gerektiğinde bu görev ve yetkiyi kısıt
layabilir.» 

Bu maddenin gerekçesine baktığımız takdirde, 
«Feshedilmiş bulunan Yasama Organlarının idarî ku
ruluşlarının malî, idarî ve personele ilişkin hizmet 
ve işlemlerinde Yürütme Organının yasamaya mü
dahalesini engelleyecek, (altını çizerek söylüyorum, 
Yürütme Organının yasamaya müdahalesini engelle
yecek) mevcut hukukî düzenlemelere işlerlik kazan
dırmak ve feshedilen Meclislerin idarî kuruluşlarında 
meydana gelen malî, idarî ve yönetim boşluğunu gi
dermek amacıyla hükümler konmuştur. Böylece, ya
samanın gerektirdiği idarî kuruluşlar, personelinin 
istihdamına ilişkin görev, hak ve yükümlük ve öz
lük işlemleriyle bütçelerin hazırlanması, ita, tediye, 
denetim ve Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 
Bütçeleriniin harcamalarına mevcut düzenlemeler kap
samında İşlerlik kazandırılmıştır» denmektedir. 

Danışma Medisinün teşkilinden sonra Meclisimi
zin idarî teşkilatı, içtüzüğümüzün 121 inci maddesin
de de ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1982 Malî Yılı Bütçe Kanununda da Devlet Baş

kanlığı ile Yasama Organı idarî kuruluşları (ile ilgili 
olan hükümleri de kısaca arz etmek istliyorum : «Kad
ro cetvelleri 1980 Yılı Bütçe Kanununa ekli olan 
kuruluşlarla Devlet Başkanlığı, Millî Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisinin 1982 
Bütçe Teklifinin ekli kadro cetvelleriyle sınırlı olmak 
üzere, kadrolarında yapılması gereken her türlü de
ğişiklik, Devlet Başkanlığı ve Yasama Organının il
gili Genel Sekreterliğince yapılır. Sayıştay ve Yük
sek öğretim Kurulu personelinin, Anayasa Mahkeme
si, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları ve Adalet Ba
kanlığımda hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulu
nanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanların 
kadro cetveli bu Kanuna eklidir.» Bu 28 inci mad
dedir. 

Yine Bütçe Kanununun 38 inci maddesinde, «Ya
sama Organı ve Devlet Başkanlığı Dairesi persone
line yapılacak fazla çalışma için ödenecek ücretler, 
özel yönetmeliklerinde yer alma esasına göre yapı
lır» denmekte ve yürütme maddesinde de, yine aynı 
şekilde, Millî Güvenlik Konseyi, Sayıştay Başkanlığı 
ile ilgili hükümlerin de bu kuruluşlarca yürütüleceği 

s belirtilmektedir. 
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Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere, Devlet Baş
kanlığı ile Yasama Organı idarî kuruluşları için ayrı 
hükümler getirilmiştir. Bu şekilde uygulamalar Cum
huriyet kurulduğundan beri devamlı bu şekilde de
vam etmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Açıklanan nedenlerle, Tasarının 1 inci maddesinde 

Komisyonca yapılan değişikliğin yanlış anlaşılan ve 
hatalı yetki kullanımına neden olmaması ve Tasa
rının 2 nci maddesine de uyum sağlaması amacıyla 
madde metninde parantez içerisinde yer alan kuru
luşlara ilaveten, «Devlet Başkanlığı ve Yasama Orga
nı idarî kuruluşlarının eklenmesini teklif etmekte
yim. Bu husustaki önergemi Başkanlığıma takdim edi
yorum; kabulünü saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler, Sayın Bakanlarım; 
Tasarının ele alındığı ilk gün, ilk konuşmayı yap

mış, durumu etraflı olarak eleştirmiş; ancak cesaretle 
atılmış bir adım olduğunu belirtmiş, işin önemi göz-
önünde bulundurularak bir yılın dahi bu düzenleme
ye kafi gelebileceğini Yüce Meclisinize arz etmiştim. 

Yetki Kanun Tasarısının amacıyla ilgili 1 inci 
maddesinin Tasarının tümü üzerinde yapılan görüş
melerde açıklanan hususlardan ve Komisyon üyele
rinden bazılarının muhalif olmaları sebebiyle rapor
larındaki karşı oy yazılarından bir iki noktanın açık
lığa kavuşturulmasını gerekli görmekteyim. 

Görüşmelerde kanun kuvvetinde kararname, kanun 
gücünde kararname, kanun niteliğinde kararname şek
linde değil, Anayasanın öngördüğü, 64 üncü madde
sinde yazılı olduğu gibi, kanun hükmünde kararna
me şeklinde ifade edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Anayasanın 64 üncü maddesine göre, Ya
sama Meclislerinin Bakanlar Kuruluna belli konula
rı kanun hükmünde kararnameler ile düzenleme yet
kisini vermesi, yasama yetkisinin devri manasını da 
taşımadığını bilmemiz ve kabul etmemiz gerekir. 

Anayasanın 5 inci maddesi, kesin olarak yasama 
yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiş ve 
bu yetkinin devredilemeyeceğini hükme bağlamıştır. 
İşlem, doğrudan doğruya tcra Organınca; yani Ba
kanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamelerle çözüm
lenecek, kararnameler Yasama Organlarına sunulup 
aynen veya değişiklik yapılarak uygun görüldükten 
sonra, Yasama Organlarının tasarrufu halini alacak

tır. Yoksa şu anda böyle bir yetki devri söz konusu 
değildir. 

İkinci konu, Tasarıda konu edilen kamu kurumu 
ve kamu kuruluşu ne demektir?.. Bunun açıklığa ka
vuşturulması gerekmektedir. 

Türk Dil Kurumunun «Resimli Türkçe Sözlüğüm
de, kurum, kuruluş birbirine karıştırılmış, aynı mana
da ele alınmıştır, 1977 baskısı, sayfa 369. Anayasamı
zın 23, 35, 78, 117 ve 126 ncı maddelerinde, devlet 
ve diğer kamu tüzelkişileri ifadesine yer verilmiş
tir. Kamu tüzelkişilerinin başında devlet bulunur, ya
ni devletin tüzelkişiliği tartışılamaz. Devletin dışında 
kalan kamu tüzelkişileri, yerinden yönetim ilkesinin 
uygulanması sebebiyle ortaya çıkmıştır. 

Yerinden yönetim ilkesi uygulama alanı bakımın
dan ikiye ayrılmaktadır. Bir, mahallî yönden yerin
den yönetim ilkesi ki, gereğince belirli bir bölge hal
kını ilgilendiren Anayasanın 116 ncı maddesine göre 
kurulmuş kuruluşları şahıslandıran kamu tüzelkişi
leri, kamu idareleri; ikincisi, belirli bir hizmeti ve o 
hizmet kuruluşunu şahıslandıran kamu tüzelkişileri, 
yani kamu kurumlarıdır. 

Profesör Sıddık Sami Onar'ın, «İdare Hukuku
nun Umumî Esasları» isimli eserinin ikinci cildinde, 
Profesör Eroğlu, Profesör Giritli, Profesör Gözübü-
yük, Doçent UsküPün değerli eserlerinde konuyu da
ha geniş incelememiz mümkündür. 

1961 Anayasasında İstanbul Bilim Komisyonu
nun hazırladığı meslek teşekkülleri şeklindeki kamu 
müesseseleri bölümü, Temsilciler Meclisinde kamu 
kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşları şeklinde de
ğiştirilmiş ve aynı maddeye «Meslek kuruluşlarının 
tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esasla
ra aykırı olamaz» hükmü eklenerek Anayasanın bu
günkü 122 nci maddesi kabul edilmiştir. 

Profesör Sıddık Sami Onar eserinde konuya şöyle 
açıklık ıgetirmiştir, sayfa 1008, 1014 ve 871. Kamu 
kurumu olarak kabul edilen bir kısım teşekküllerde, 
Ibazı meslekler üzerindeki Devletin alakasının art
masından ve (bunların mesılek teşekkülleriyle Devlet 
arasında günden 'güne artan bir alakanın husule gel
mesinden meydana çıkmıştır. 

ıBir kısım müesseseler, evvelce sadece birer mes
lekî teşekkül, lonca, tam manasıyla bir korparasyon 
halinde iken, Devlet bunları birer kanunla şekillen
dirmiş, ktîn'di teşkilatı içinde sayarak amme müesse
sesi, yani kamu kurumu mahiyetini vermiş ve bun
ları bir dereceye kadar amme kudretinden, yani ka
mu gücünden doğan kudret ve salaîhiyetlerle teçhiz 
etmiştir., 
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Türkiye, idarî teşkilatı arasında tahlil ve tetkik 
ettiğimiz ticaret ve sanayi odaları, borsalar gibi 
meslek teşekkülleri bu kabildendir... Kamu kurum
ları, hukukî yapıları ve muhtariyet dereceleri bakı
mımdan da bir tasnife tabi tutulur. Bir kısım âmme 
müesseseleri Devlet dairesi şeklindedir; ikinci kısım 
amme müesseseleri ise, meslekî teşekküller halinde 
olan âmme müesseseleridir^ 

iBazı mesleklerin kamu ile ilgisi ve bunların mes
lek teşekküllerinin kamu menfaati gayesiyle hare
ket etmeleri ve kamu hizmetli ile meşgul olmaları 
gözonünde tutularak, birtakım meslek teşekküllerine 
kamu kurumu mahiyeti ve yetkisi verilmiş ve bun
lar da Türkiye Cumhuriyetinde hizmet âdemi 
merkeziyeti prensibinin tatbik sahasına girmiştir. 
Bunların başlıcaları: Türkiye Ticaret ve Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları, Barolar, E'tilbba Odaları 
ve Tabipler Birliği ve benzeri teşekküllerdir. 

Alnayasanın teminatı altında bulunan kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarına da kısaca açık
lık getirmek gerekmektedir: 

1. Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odala
rı, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Birliği, 5590 
sayılı Kanunla 1950 yılında kurulmuştur; TBMM Tu
tanak Dergisi, Dönem : 8, Toplantı : 4, Cilt : 2, 
Birleşim ': 58.| 

12, Tabip Odaları ve Türk Tabipler Birliği, 1219 
sayılı daha sonra 6023 sayılı Kanunla 1953 yılında 
kurulmuştur; TBMM Tutanak Dergisi, Dönem : 9, 
Toplantı : 3, Cilt : 19, Birleşim : 26. 

3. Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Bir
liği, 6235 sayılı Kanunla 1954 yılın'da kurulmuştur; 
TBMM Tutanak Dergisi, Dönem : 9, Toplantı : 4, 
Cilt : 27, Birleşim : 34, 

4. Veteriner Hekimler Odaları ve Veteriner He
kimler Birliği, 6343 sayılı Kanunla 1954 yılında 
kurulmuş/tur; TBMM Tutanak Dergisi, Dönem : 9, 
Toplantı : 4, Oil't : 29, Birleşim : 62. 

5. Eczacı Odaları ve Türk Eczacılar Birliği, 1219 
sayılı d'alha sonra 66413 sayılı Kanunla 1954 yılında 
kurulmuştur; TBMM Tutanak Dergisi, Dönem : 10, 
Toplantı : 2, Cilt : 8, BirleSşim : 19, 

6- Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği, 1881 
yılında bir tüzükle kurulmuş, 1937 yılında 3203 sa
yılı Bakanlık Teşkilat Kanunu içerisinde yer almış; 
6964 sayılı Kanunla 1957 yılında teşkilatlanmıştır; 
TBMM Tutanak Derigisi, Dönem : 10, Toplantı : 3, 
Cilt : 18, Birleşim : 52, 

7A Elsnaf ve, Küçük Sanatkârlar Derneği, Bir
liği, Federasyonu ve Konfederasyonu, 655, 4355, 5373 
ve 507 sayılı kanunlarla kurulmuştur; TBMM Tuta
nak Dergisi, Dönem : 1, Toplantı : 3, Cilt : 29, Bir
leşim ': 84-.J 

8. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, 1839 yı
lında faaliyete geçmiş, 1924 tarihli Muhamat Ka
nunuyla kurulmuş, 1926 yılında 708 sayılı Kanun da
ha sonra 3499, 4359, 5178, 6207, 633'8, 73011, 73 ve 
1136 sayılı kanunlarla son şekil verilmiştir; TBMM 
Tutanak Derigisi, Dönem : 2, Toplantı : 4, Cilt : 32, 
Birleşim; : 41,] 

ISon olarak Noter Odaları ve Türkiye Noterler 
Birliği, çok eskiden faaliyette bulunan bu birlik, 
345<6, 41166, 4782, 5928 ve 7263, 1512 sayılı kanun
larla yeniden teşkilatlandırılmıştır; TBMM Tutanak 
Dergisi, Dönem : 3, Toplantı : 2, Cilt : 18, Birle
şim : 18,, 

IBütün bunların kanun kapsamına alınmasının ge-
refcçelerin'i şöyle sıralamak mümkündür : 

1., Kanunları çıkarılırken, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Tutanak dergilerinde yer alan ve çıkarı
lış amaçlarını açıklayan görüşler (Hepsinde bunların 
gerekçeleri gayet güzel açıklanmıştır.) 

2, IBu görüşlerin ışığı altında, 19611 Anayasasın
dan önce çıkarılmış, 1160 sayılı Devlet Personel Da
iresi Kurulması Hakkında Kanunun kapsamı ile il
gili 4 üncü maddesinde yer alan hükümlerin kamu 
kurumu niteliğinde olan meslekî teşekküllere ışık tut
ması; simidi bu maddeyi okuyorum: 

ı«IMadde 4. — Personeli (ISulbay ve astsubaylar 
hariç)...»-

Şu halde bu Kanun uygulanmamış olsaydı subay 
ve astsubaylar dahi dahil olacaklardı. 

«... ile ilgili olarak bu kanunun şümulüne dahil 
daire ve müesseseler aşağıdadır: 

a) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel ida
releri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler...» 

IBiraz önce Sayın Başbakan Yardımcımızın bu
yurdukları gibi, «!Biz belediyelere karışmıyoruz; 
ama...» karışabilirler de; her türlü düzenlemeyi ya
pabilirler, yetkileri de vardır. 

<<b) 'Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretiyle kurulaın iktisadî müesseselerle, ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan ban
kalar, 

c) (Hususî kanunlarla veya hususî kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve teşek
küller, 
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d) Yukarıda bentlerde yazılı idare, teşekkül ve ı 
(bankalar tarafından sermayelerinin yarısından faz
lasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların 
aynı nispette iştiraki ile vücut bulan müesseseler, I 

Yukarıda yazılı teşekkül, Ibarika ve müesseseler I 
Ibu kanunda «Kurum» talbiri ile ifade edilmiştir (Ki, 1 
zaten kurumla kuruluşun ibiraz önce nasıl karıştırıl
dığını arz etmiştim). I 

3. ı657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 
nci maddesinde ikinci görev yasağı açıklanırken, 
ı(c) fıkrasında özel kanunlarla veya özel kanunların I 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuru
luşlardan da söz edilmesi, ayrıca ek geçici madde- . 
lerle burun kuruluşlara intibak hükümleri getirmiş I 
olması yeter sayılacak gerekçeler arasındadır. 

4< Ayrıca, kamu kurumu niteliğinde meslek ku- I 
ruluşlarının Anayasada öngörülen ö'zıeHikleri bakı- I 
mındanJ: Kanunla meydana getirileceği, organlarını I 
kendilerinin kendi üyeleri arasından seçeceği, ida- I 
renin bir yargı kararına dayanmaksızın organlarını I 
ıgörevinden uzalklaştıramayacağı, tüzüklerinin yönetim I 
ve işleyişlerinin demokratik esaslara aykırı olamaya- I 
cağı, mensuplarının disiplin işlemleri bakımından I 
Anayasa güvencesine sahip bulundukları; I 

Kuruluş kanunları gereği ortaya çıkan özellikle- I 
ri (bakımından da: Üye olma mecburiyeti, mensup- I 
lan üzerinde kamu gücüne dayanan yetkilere sahip I 
(bulunuşu, bütçelerinin müstakil oluşu ve denetime I 
ta'bi oluşu gilbi özelikleri gözden uzak tutulmama- I 
lıdır, 

5. Kamu kurumu niteliğindeki Ibu meslek ku- I 
ruluşlarının, hukukî nitelikleri, Anayasa Mahkemesi- I 
nin, Danıştay 8 inci Dairesinin, Danıştay Dava Daire- I 
leri Kurulunun, Yargıtay Tevhidi tştihat Hukuk 
Kısmı Umumî Heyetinin, Yarigıtay 9 uncu Daire
sinin ve Yargıtay tcra ve İflas Dairesinin kararla- I 
rında görüldüğü gibi, Anayasanın hep 38, 112, 116, I 
120, 1(21, 12!2 nci maddeleri ile özel kanunlarına göre I 
işlemler yapılarak açılan davalarda bu kuruluşlar, I 
hususî hükmü şahıs olarak değil, birer amme kurumu I 
olarak mütalaa edilmişlerdir. I 

6< Konunun idarî denetim ve yargı denetimi açı- I 
sından da ele alınması da incelenirse, şüphe edilen I 
hususlar aydınlığa kavuşacaktır. Kamu kurumu ni- L 
teliğittdeki bu meslek kuruluşları, Anayasanın idare I 
başlıklı (C) bölümünde yer alan 112 nci maddesiyle I 
düzenlendiğine göre, bu maddedeki «idarenin bü- I 
tünlüğü» ilkesinin sonucu olarak merkezî yönetimin I 
vesayeti altında bulunduğunu tereddüt etmeden söy- I 
leyelbilirfe. \ 
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla 
ilgili 1212 nci maddesinin ikinci fıkrasında «İdare, 
seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayan
maksızın, geçici veya sürekli olarak görevinden uzak
laştıramaz» hükmü ile merkezî yönetimin vesayet 
yetkM açikça belirtilmiş, bu yetkinin kullanılması 
hususu, Anayasada, daha önce açıkladığım şekilde 
sınırlandırılmıştır. 

IBu demektir ki, getirilen tasarıdaki kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarımn düzenlenme
sinde Anayasanın 122 nci maddesine aykırılık yok
tur. Kuruluşların özel kanunları da incelenirse, ida
rî vesayet denetiminin varlığı kanuna dayandırılmış, 
denetime konu olacak işlemleri, bu denetimin hangi 
makamlarca ve hangi usullerle yapılacağı açıkça 
ifade edilmiştir.! 

IDalha önce 5İ2İ1 sayılı Danıştay Kanununun 30 
uncu maddesinin (A) bendinde idarî işlemler üze
rinde yargı denetimini yetki, şekil, sebep, konu ve 
maksat unsurlarına göre, kanuna uygunluğu yönün
den kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rının yargı denetiminde olduğu Danıştay 8 inci 
Dairesinin açıkça belirttiği birçok kararlarında gö-
riilmekted!irH Aynı şeyi İdarî Yargılama Usulleri 
Hakkındaki bugün çıkan kanunda da görmek müm
kündür,. 

Sonuç olarak: Kamu kurumu niteliğindeki mes
lekî teşekküller için söylenilenlerin yüzde yüzünü, 
belki daha fazlasını KİT'ler için de söylemek müm
kündür,, 

(Muhterem arkadaşlarım; 
IDuruma oylarınızla istikamet verirken, ilkelere 

ait 3 üncü maddenin (i) ve (ig) fıkralarının da bir
likte çözümleneceğini açıklarken, noksan gördüğüm! 
bir hususu da arz etmek istiyorum. 

«İdarenin Yeniden Düzenlenmesi - Öneriler ve 
İlkeler» adlı İdarî Reifbrm Danışma Kurulu Rapo
runun 7 nci sayfasında, «'Düzenlemeyi kamu kuru
luşlarının amaçlarında, görevlerinde, görevlerin bö
lünüşünde, teşkilat yapısında, personel sisteminde, 
kaynaklarında ve bunların kullanılış ıbiçimindfc, me
totlarında, mevzuatında, halberleşme ve halkla ilişki
ler sisteminde mevcut aksaklıkları, bozuklukları ve 
eksiklikleri düzeltmek amacını güden kısa ve uzun 
vadeli, geçici ve sürekli nitelikteki düzenlemelerin 
tümü» şeklinde anlamak gerekmektedir. 

Düzenleme, sosyal değişmenin bir faktörüdür. 
Düzenleme, zaman alıcı ve sürekli bir süreç olup 

sübjektiftir ve asıl amaçların bir fonksiyonudur. 
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Düzenlemenin amacı idarenfin modernleştirilmesi 
olup belirli bir sınırı ydktur. 

Düzenleme, personelin işten çıkarılması amacını 
gütmez., 

Düzenleme, mevzuat hazırlamak ya da mevzu
atta değişiklik yapmaktan İbaret değildir, 

Düzenleme aslında, İdarenin kendine düşen bir 
görevdir^ 

Düzenlemede başarı büyük ölçüde yöneticilere 
bağlıdır. 

IDuzenlemenin, açıkladığım bu özelliklerinden do
layı sıözle gerçe'kleşemeyeceğinden, amacın çok iyi 
bir şekilde tespit edilmesi gerdkme'ktedir. 

EIimizdeM raporlara göre düzenlemelerde; 

il, Sürat. (Kamu görevlerinin bültün sektörlerin
de ve kademelerinde işlerin gecikmelere meydan ve
rilmeden yürütülmesini temin etmek.) 

2A Kalite. (Yapılan işin kalitesini ıslah etmek 
ve daJha üstün vasıfta bir hizmet sağlamak.) 

'3. Klkonom'i. (Verimliliği azal-tmak'sızın idarî fa
aliyetleri mümkün olan en az masrafla yürütmek.) 

<4., Yönetimde etkenlik. 
5 „ VerimîilÜfca 
6, (Basitlik,, 
7, Mevzuata uyma. 
Üstün vasıfta İbir hizmet sağlama, işlemleri ve 

ilişlkiieri basite irca etmek ve tek mevzuata uyma 
esasları ^özönünde bulundurularak, amaç maddesi
nin Komisyondan geldiği gibi kabulü uygun görü
lürse daha faydalı olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu;., 
ISaym Eryıîmaz, buyurunuz efendim^ 

AZMıI ERYIUMAZ — Sayın Başlkan, Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri ve ıSaym Hükümet Tem
silcileri ; 

Gecikmiş (bu saatte .konuşmanın ne dereoe müşkül 
olduğunun idraki içerisindeyim. Mümkün olduğu ka
tlar kısa konuşmak istiyorum. Rapordaki «Söz hafk-
kım saklıdır» şerhine dayanarak söz almış bulunu
yorum. 

Hükümetten gelen madde ile Komisyondan gelem 
metin birlikte incelendiğinde görülecektir Jci, bazı ku
ruluşlar maddenin kapsamı -dışında 'bırakılmış, bazı 
kuruluşlar da maddenin kapsamı içerisine alınmıştır. 

«Madde kapsamı dışında bırakılan kuruluşlar üze
rinde yeni bir düzenleme yapılmayacağı» Sayın 
Öztrak tarafından ifade edildiği ve esasen 'bu husus 

madde metninde mündemiç (bulunduğu için, buna 
iştirak etmedim. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki 
teşekküllerin metne ilavesine de Hükümetin 'bu ko
nuda bir hazırlığı olmadığı için iştiralk edemedim. 

Yüce Meclisimiz, memleketin yararı açısından ge
tirilen tasarıları desteklemektedir. 'Bu Yetki Kanunu 
da memleketin yararı açısından desteklenecektir. 

(Burada bir görüşü ifade etmek istiyorum. Her 
şedden önce Hükümetin yetkiyi kullanmaya hazır 
olması gerekir. Ne yapması gerektiğini Yüce Meclise 
ifade edebilen ibir Hükümete yetki verilir. Hükümetin 
hazır olmadığı, hele hele istemediği, talip olmadığı 
konularda Meclislerin Hükümete yetki vermesini dü-
şünememekteyim. Yasama Organının istediği konu
larda düzenleme yapması kendi yetkisi dahilindedir. 
îşte 'bu nedenlerle bu ilaveye de Komisyonda rey ver
medim. 

Genel Kurulda bu durumlar açıklığa kavuşmuş
tur; Sayın Özal yetkiye talip olmuştur. Bu bakımdan, 
Komisyondaki görüşümü geri alıyorum. Madem İki, 
Hükümet seve seve 'talip olmuştur ve ben de Komis
yonda, Hükümetin talip olması için muhalefette bu
lunmuştum. 

IBurada meslekî ikurulüşlar hakkında söylenilenler 
ziyadesiyle söylendi. 'Söylenmeyen bir-iki noktaya da 
ben temas etmek isteyeceğim. 

Yürütme origanının bu kuruluşlar üzerinde yapa
cağı aşırı müdahalenin sakıncası yanında, bunlar 
üzerinde denetim yoikluğunun de yarattığı sakınca
lar ıvardır. Devlet 'Bütçesinden tahsisat almayan, Dev
letin malî usulüne tabii olmayan, organlarını kendisi1 

seçen bu kuruluşların, denetiminin 196Î1 Anayasasın
dan sonra tam olarak yapıldığını söylersek büyük bir 
yanılgıya düşmüş oluruz. 

Açıkladığım bu durum karşısında, bunların da 
bir düzenlemeden geçmesi gereklidir. 'Bunun gere
ğine inanan ibir Hükümete yetki vermek icap eder. 

Anayasanın 5, '64, H'114, 11116, 1112)1, 1122 nci madde
lerini biri iıkte incelediğimiz takdirde, <19tfl Anayasa
sının bir tepki Anayasası olduğunu; çoğunluk hü
kümranlığına, diktatörlüğüne mani olayım derken 
azınlık diktatörlüğünü kurduğunu açıklıkla şu anda 
ispatlayabilirim. Benden önce konuşan Sayın Ran-
trcıoğlu gayet açık bir şekilde ortaya koydular. Ben' 
bunun hukukî tahlilini yapmak istiyorum. 

Anayasanın '1114 üncü maddesi, idarenin bütün 
işlem ve eylemlerini yargı denetimine tabi tuttuğu 
halde, Anayasanın 1'1'6 ncı maddesi bu düğüm üze
rine tekrar bir düğüm daha atmıştır, 
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Anayasanın 114 üneü maddesini bir hukuk dev
letinin ıgereği olarak kabul ederim; fakat 1116 ncı 
maddedeki, malhallî idarelerin seçilmiş organlarının 
yargı yoluyla düşürülebileceği hükmünü nasıl bağ
daştıracağız?.. Bu da mı 'hukuk devletinin bir gere
ğidir? Hayır. Bu, yürütme organının tamamen kolu
nu 'bağlayan bir hükümdür. IBiz 12 Eylüle bu şe
kilde gelmişizdir. işte aynı bağnaz tutumu 11212 nci 
maddede de yapmıştır. Meslekî kuruluşların organla
rının düşürülmesini yargı denetimine bırakmıştır. Za
ten IU'4 üncü madde vardır. Bu l!l.4 üneü maddeye 
göre yargı denetimi yapılacaktır, idarenin işlemi... 

İşte, ıl'Üö ncı maddede getirilen bu şekildeki bir 
kısıtlama, bizi bu durumlara getirmiştir. Bazı bele
diyelerde terör örgütlerinin kurulması bundan dola
yıdır, vesayet denetiminin yapılamamasından dolayı
dır. Kamu 'kurumu niteliğindeki meslekî teşekküller 
hakkındaki değerlendirme de aynı şekildedir. 

IBugün bu kurumlardan (Zabıtlara geçisin, bilin
sin diye söylemek mecburiyetindeyim) Elektrik Mü
hendisler Odası Genel Başkanı, Türk Tabipler Bir
liği Genel Başkanı, înşaat Mülhendisleri Odası Genel 
Başkanı, İstanbul Baro (Başkanı tutuklu bulunmakta
dırlar. 

Halkımızın büyüik bir ekseriyeti, kamu hayatında 
bağnazlığı, şiddeti, ikavigayı reddeden ılımlı bir kafa 
yapısına sahiptir. Bu bakımdan Hükümetimize iti
mat 'edelim. Hükümet bize, itibar etmiyorum, diye 
bir şey kullanmadı. EJbetteki Hükümet'de bize itibar 
edecek. 

IBiz buraya geldiğimiz zaman Konseyin komis
yonlarını da biliyorduk ve nihaî merciin Konsey ol
duğunu da biliyorduk. Bu bakımdan, nihaî karar ve
recek Konseyden dolayı veyalhutta Konseyin komis
yonlarından dolayı herhangi bir zıtlaşmaya gidilme
mesi lazım; burada belirtildi. Nihayet o Kurucu Mec
lis hakkındaki Kanunda açıkça yazılıdır. 

Anayasaya aykırı mıdır, değil imidir meselesi. 
(İçtüzük burada müzakere edilirken Danışma Mec

lisinin hukukî durmu ele alınmış ve yine bendeniz ta
rafından burada yapılacak kanunların Anayasaya ay
kırılığından dolayı reddedilmemesi hususu savunul
muştu. Sayın Komisyon Sözcüsü ve ondan sonra 
konuşan Sayın 'Enis Muratoğlu arkadaşımız da bu 
durumu açıklıkla ortaya koydular. 3 üncü maddesi 
aynen şöyle diyor : «Millî Güvenlik Konseyince ka
bul edilerek yayınlanan bildiri ve karar hükümle
riyle, yayınlanan ve yayınlanacak olan kanunların 
Anayasaya aykırılığı iddiası ileri sürülemez.» Bu şe
kilde, Hükümetin yapmış olduğu, bizim kalbul etmiş 

olduğumuz bir kanun Millî Güvenlik Konseyinden 
geçtiği takdirde veievki bu Anayasaya aykırı olsa, 
119161 Anayasasına, aykırılığı iddia edilemez; yürür
lükte olan Kanun budur. 

JBu bakımdan, Sayın Hazer, «Olağanüstü bir de
virde bulunuyoruz.» sözünü her halde bu maksatlarla 
kullanmıştır. Olağanüstü devrin olağanüstü kanunla
rı da vardır. 

ıNetiee itibariyle, idarenin yeniden düzenlenmesi 
hususunda ihtilaf olmadığına göre ve böyle bir dü
zenlemenin yanında bulunduğumuza göre Hükümete 
bu konuda bir yetki verilmesinin hiç bir sakıncası 
yoktur. 

Burada üç günden Iberi Hükümete yetki veril
mesi hususundaki Kanun konuşuluyor. Bu konuşma
ların da faydasına inanmış bulunmaktayım. 'Nitekim 
Sayın Özal, tenkitte bulunan, eleştiride bulunan ar
kadaşlara da teşekkürlerini bildirmişlerdir. Bunun 
bir nedeni vardır. Bunun nedeni, bu kadar önemli 
bir konuda Danışma Meclisi üyeleri neler düşünü
yorlar diye Hükümete de bir ışık tutmamız lâzım
dır. 'Burada eleştiride bulunan bütün arkadaşlara ben 
de ayrıca teşekkür etmek isterim. 

11(5189 sayılı Yetki Kanunu geçmiş Meclislerde gö
rüşülürken kürsüye çıkan üyeler; «Tekrar etmekten 
kaçınmayın. Aynı şeyleri, istemesek bile, siz yine tek
rar edin, Meclisin isteği meydana çıksın.» diye söy
lemişlerdir. )Bu bakımdan, Danışma Meclisinin te
mayülünün Hükümet tarafından bilinmesinde büyük 
bir yarar vardır. Gerek Değerli Hocamın, gerek Sa
yın Tutum arkadaşımızın, gerek Sayın Yarkın'ın ko
nuşmalarından da Hükümetin alacağı ölçüler vardır. 
(Bu bakımdan, bu arkadaşların konuşmasının da de
ğerlendirilmesinde büyük faydalar vardır. 

Yine -1(5189 sayılı Kanun 70'i aşkın maddenin 
değiştirilmesini öngördüğü halde, 1)1 sayılı bir Ka
rarname çıkmıştır. Bu Kararname yetkiyi de aşmak 
suretiyle Devlet hayatımızda uzun münakaşalara yol 
açmıştır; bir idarî yüksek mahkeme olan Danıştay* 
da değil, diğer mahkemelerimizde yol açmıştır. Diğer 
mahkemelerimiz de o günün cazibesine kapılmak su
retiyle, gazetelere manşet teşkil etmek arzusuyla bu
na katılmışlardır. Hatta ve hatta bir genel müdürün, 
hiç taraf olmadığı halde yaptığı bütün tasarruflarım 
kalbul etmemişlerdir. Bu duruma düşmemek için ve
rilen yetkinin şümulüne çıkılmamasını da arzu et
mekteyim. Sayın Göktepe arkadaşımız, daha önce 
'M sayılı Kararname dolayısıyla bundan bahsetmiş
lerdi, 

647 — 
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'1 inci maddenin aynen 'kabulünde bir sakınca 
görmemekle iberaber, istisna dışı (bırakılan bazı ku
ruluşların da, olabilir iki, idarî yapısında yeni düzen
lemeler gerekli görülecektir. «Meslekî 'kuruluşlar» 
dendikten sonra; «Genelkurmay Başkanlığı, Millî Sa
vunma Bakanlığı, yangı 'kuruluşları, ıSayıştay, üniver
siteler hariç.» denmek suretiyle bunlas istisna bıra
kılmıştır. Bu istisnaları (ben ancak yargı yönünden 
olarak kabul etmek istiyorum. Eğer yangı dışında, 
olabilir 'ki, bakanlık yönünden bir düzeltme gerekli 
ise, Hükümetin 'buralarda da 'bir düzenleme yapması 
lazım gelir; yargı bağımsızlığına dokunmamak sure
tiyle. 

,1 inci madde başlığı, «Kamu Kurum ve Kuruluş
larının Kuruluş, Görev ive Yetkilerinin Yeniden Dü
zenlenmesi île İligili Yetki Kanun Tasarısı» dır. Bu
nun da değiştirilmesi lazımdır : «Kamu Kurumu ve 
Kuruluşlarının ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Mes
lekî Teşekküllerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin 
Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili Yetki Kanunu Tasa
rısı» denilmesinin daha uylgun olacağı kanaati içe-
rdsıind'eyim. 

Maruzatım bu kadar saygılarımla. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 

Sayın Uyguner, buyurunuz. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Da

nışma Mıeclisinin değerli üyeleri; 
Ben 1 inci maddenin istisna hükümleri üzerinde 

siöz almış (bulunuyorum. 
1 inci madde Hükümetin seVk ettiği şekliyle biç 

bir istisna 'tanımadan bütün kamu kurum ve kuru
luşlarını 'bu Kanunun (kapsamına almış iken, Ko
misyonda; «Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı, yargı kuruluşları, Sayıştay, üniversiteler 
ıhariç» şeklinde ibir eklenti yapılmak suretiyle 'bu ku
ruluşlar !bu Kanunun kapsamı dışında bırakılmış olu
yor. 

Yine il inci madde hakkında Bütçe-Plan Komis
yonunun düzenlediği gerekçede; «Bu kurum ve ku
ruluşların Devlet teşkilatı içindeki özel statüleri dik
kate alınmıştır.» der. Yani gerekçe olarak bu kurum 
ve kuruluşların özel statüleri dikkate alınarak 'bunlar 
Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Yine, 'biraz evvel söz alan Sayın Âyanoğlu'da 
'bunlara ilaveten Devlet Başkanlığı ile Yasama Organ
larının da Kanunun kapsamı dışında bırakılması ge
rektiğini ifade buyurdular ki, son derece doğrudur; 
yani hana göre, Bütçe-Plan Komisyonunda belki ak
la gelmemştir, belki de haşka sebeple buraya alın

mamıştır. Aslında bu istisnalar arasında yer alması 
gerekir. Değerli arkadaşımın fikirlerine bu yönden 
•katılmaktayım. 

Şimdi ben, yine özel ibir statüye tabi olan ve kla
sik kamu kuruluşlarına bünye itibariyle ve fonksi
yon itibariyle uymayan 'bir başka kuruluştan; Ada
let Bakanlığından (bahsedeceğim. Adalet Bakanlığı da 
Özel 'bir statüye tabidir ve fonksiyonu itibariyle diğer 
kamu kuruluşlarına (benzememektedir. Burada, bu 
geç vakitte Adalet 'Bakanlığının görevlerini sayıp dök
mek suretiyle kııymetli zamanlarınızı almak istemiyo
rum. Sadece işaret etmek istediğim, Adalet Bakanlı
ğının yargı fonksiyonu ile ilişkisini tespit etmek ola
caktır. 

Önce, Adalet Bakanlığının yargı organları üze
rinde İbir hâkimiyeti vardır. Yani, mahkemeleri kur
mak ve kaldırmak Adalet Bakanlığının görevleri ara
sındadır. 

Keza, Yüksek Yarigı Organlarının seçimleri, Ada
let Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Hâkimler ve 
Saivcılar Yüksek Kuruluna ait 'bir görevdir. 

'Üçüncü olarak da, Adalet Bakanlığının bazı yar
gısal faaliyetleri vardır. Bunlardan birincisi, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunun 343 üncü maddesinde 
yer alan «Yazılı emirle bozma talebinde bulunmak.» 
İkincisi de, Hukuk Usulü Mulhakemeleri Kanunun 
4)27 nci maddesinde yer alan «Kanun yararına 'bozma 
taldbinde 'bulunmak» dır. 

Şimdi, daha önce yargı organlarınca; yani adlî 
mahkemelerce ceza sahasında tesis edilmiş olan hü
kümler aleyhine yazılı emir yoluna başvurmak iste
yen kimseler, önce Adalet Bakanlığına başvururlar 
veya .başvurular Adalet Bakanlığına intikal ettirilir, 
Adalet Bakanlığı inceler; şayet yazılı emir yoluna 
gitmeye gerek görmezse, hu talebi reddeder ve o se
viyede kalır. Keza, hukuk alanında verilmiş olan bir 
karar için, Hukuk Usulü Mulhakemeleri Kanununun 
4127 nci maddesi gereğince Kanun yararına bozma ta
lebinde bulunmak isteyen bir kimse, bu talebini Ada
let Bakanlığına bildirir veya Adalet Bakanlığına bu 
talep intikali ettirilir. Adalet Bakanlığı inceler, eğer 
talebi meri hukuka aykırı görmezse; yani tesis olu
nan hükmü meri hukuka aykırı görmezse talebi red
deder ve o seviyede kalır, yüksek yangı organına in
tikal etmez. Bundan da anlaşılıyor ki, Adalet Bakan
lığının burada bir nevi takdir yetkisi vardır. Yani, 
yargı fonksiyonu vardır. 

Şimdi, Adalet Bakanlığının, biraz evvel Yüksek 
Yargı organlarının üyelerinin seçiminde yetkili oldu-
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ğunu ifade etmiştim, Ibu hususa biraz açıklık getir
mek isterim. Yüksek yangı organlarının seçimiyle il
gili, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Hakkın
daki Kanuna göre, bu Kurulun terkibinde ıbaşta Ad-
let Bakanı olmak üzere, Adalelt IBalkanlığı Müsteşarı 
bu Kurulun üyesidir, keza Özlük işleri Genel Müdürü 
de bu Kurulun üyesidir. Yani, Adalet Bakanlığından, 
Bakan da'hil olmaik üzere üç üye ;bu Kurula katıl
mak suretiyle üç oyu vardır, söz hakkına sahiptir. 

'Bu Kurulun fonksiyonları nelerdir : Önce, yargı 
origanlarının esasını teşkil eden Adliye Ma'hkemele-
rin'deki hâkimler ile Cumhuriyet saıvcılarınm, keza 
Yüksek Yargı organı durumunda bulunan Danışta-
yın tetkik Ihâkimleri'yle savcılarını ve keza Bölge ida
re Mahkemeleri (hâkim ve savcılarını tayin edecek, 
bunların yerlerini değiştirecek ve onların özlük iş
lerini tedvir edecek bir fonksiyona sahiptir. 

Keza, yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluy
la birlikte Adalet Bakanlığının diğer bir fonksiyonu 
da yargı organlarını denetlemektir. Yani, bugün mah
kemeler ve hâkimler, Adalet Bakanlığına bağlı mü
fettişler vasıtasıyla denetlenir ve keza müfettişler ta
rafından tanzim edilen rapor ve fezlekeler, Adalet Ba
kanlığının bir ünitesini teşkil eden Ceza işleri Genel 
Müdürlüğünde incelemeye tabi tutulur ve bunlar 
hakkında soruşturma yapılması için Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kuruluna sevk etmek yetkisi vardır. 
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Bütün bu izahlardan anlaşıldığı üzere, Adalet Ba
kanlığı yargı organlarıyla iç içe olduğu gibi, bizatihi 
yargı fonksiyonu olan bir teşkilattır. Böyle bir yapı
ya sahiptir. Bu bakımdan Adalet Bakanlığı, diğer kla
sik Devlet kuruluşları; yani diğer bakanlıklar gibi, 
tek tipe ircası mümkün olmayan bir yapıya sahiptir. 
Böyle bir kuruluştur. 

Durum böyle olunca yine Bütçe ve Plan Komis
yonunun 1 inci maddenin gerekçesinde kabul ettiği 
metne uygun olarak Devlet teşkilatındaki özel yeri 
nazarı dikkate alınarak, Adalet Bakanlığının da 1 inci 
maddenin kapsamı dışında bırakılması yerinde ola
caktır. Bu hususta bir önerge vermiş bulunuyorum. 

önergemin kabulünü yüksek takdirlerinize arz 
eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Uzunoğlu, buyurunuz efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

müsaade ederseniz bilahara konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Esasen beş dakikada bitiremeyecek
siniz; öyle anlıyorum. 

Sayın üyeler; 
Çalışma süremiz sona ermiştir. 2 Haziran 1982 

Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

. .<... 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

99 UNCU BİRLEŞİM 

31 Mayıs 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/152) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 
29.4.1982) 

(2) — 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet, Malî işler ve İktisadî işler komisyonları ra
porları. (1/60) (S. Sayılı : 124) (Dağıtma tarihi : 
12.5.1982) 

(3) — Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekâi Ök-
te ve Arkadaşlarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (2/23) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 14.5.1982) 

(4) — Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî 
Kuruluşların Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz 
Mal Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıt
ma, Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/39) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1982) 

(5) — Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (1/138) (S. Sayısı : 127) (Da
ğıtma tarihi : 18.5.1982) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 134 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Maddesi Gereğince Hazır
lanan Anayasa Komisyonunun Aylık Çalışma Raporu. (3/276) 

(VI) 

TC 
Danışma Meclisi 26 Mayıs 1982 

Anayasa Komisyonu 
Sıra No. : 391 

DANIŞMA MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçtüzüğümüzün 47 nci maddesi gereğince Komisyonumuzun ayhk çalışma rapora ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof Dr. Orhan ALDIKAÇTl 
.Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Anayasa Komisyona Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 26 Mayıs 1982 

Anayasa Komisyonu 
Karar No. : 18 

ANAYASA KOMİSYONUNUN VI NUMARALI ÇALIŞMA RAPORU 

Anayasa Komisyonunun 23 Nisan - 22 Mayıs 1982 tarihleri arasındaki faaliyeti aşağıda özetlenmiştir : 

A) Görüş Alma Faaliyeti : 
Eski Cumhurbaşkanları Sayın Celâl BAYAR, Sayın Cevdet SUNAY ve Sayın Fahri KORUTÜRK Ko^ 

misyon Başkanımız ile Komisyonumuzca görevlendirilen üyeler tarafından ziyaret edilerek Anayasa konusun
da görüşleri alınmıştır. 

Öte yandan, aynı amaçla, ekli listede isimleri bulunan siyaset adamlarından da yazılı olarak görüşleri is
tenmektedir. 

B) Anayasa Komisyonunun İç Faaliyeti : 
Komisyonumuz yeni Anayasanın temel ilkelerinin belirlenmesi ve yazım faaliyetini altkomisyonlar oluştu

rarak yürütmektedir. Anayasa Komisyonunun bugüne kadar yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan ilkeler 
altkomisyonlarca şekillendirilerek Komisyona getirilmektedir. Bunlar üzerinde görüş birliği sağlandıktan son
ra yazım için Genel Redaksiyon Komitesine verilecektir. 
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Bu Amaçla, «Başlangıç ve Genel tikeler», «Temel Hak ve Hürriyetler», «Ekonomik ve Sosyal Haklar»,. 
«Siyasî HaMar ve ödevler fflb Yasama», «Yürütme ve İdare» ve «Yargı» bölümleri için altkomisyonlar ile 
Anayasanın yazımı için «Genel Redaksiyon Komitesi» oluşturulmuştur. 

Basına bilgi vermek amacıyla Komisyonumuz basın bültenleri çıkarmaya da başlamıştır. 

Raporumuz saygı ile sunulur. 

Orhan ALDIK AÇTI 
Başkan 

Turgut TAN 
ı Kâtip 

Kemal DAL 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkanvelkü 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Feridun ERGİN 
Üye 

Rafet İBRAHİMOĞLU 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Üye 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 134) 
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ANAYASA KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ 

İSTENEN SİYASET ADAMLARI 

Cevdet AKÇALİ 

İsmail Rüştü AKSAL 
Ekrem ALİCAN 
Sebati ATAMAN 
İsmail Hakkı BİRLER 

Ekrem CEYHUN 
Selahattin CİZRELİOĞLU 
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL 

Tarhan ERDEM 

Kemal GÜVEN 
Cahit KARAKAŞ 

vSeyfi ÖZTÜRK 
Emin PAKSÜT 

Kemal SATIR 

Süleyman TUNCEL 
Besim ÜSTÜNEL 
Nüvit YETKİN 
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Danışma Meclisi (S. Sayısı : 134) 




