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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Tasa
rının 139 ve 140 inci maddeleri yapılan görüşmeler
den sonra kabul edildi. 

6 Eylül 1982 Pazartesi günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 12.50'de son verildi. 

Fenni İSLİM YELİ 
Başkan 

Başkanvekili 
İmren AYKUT Evliya PARLAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Plan

lama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanunun 
1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname (1/483) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 31.8,1982) (Bütçe - Plan Komisyonuna: 
3.9.1982) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1980 Ma
lî Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı (1/484) (Başkanlı-

1. — Mehmet Aydar'm 18 Ağustos 1982 tarihinden 
itibaren 27 gün müddetle izinli sayılmasına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/422) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşları kısmında 
Sayın Danışma Meclisi Başkanımızın bir tezkeresi var, 
okutuyorum : 

ğa geliş tarihi : 3.9.1982) (D. M. Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonuna : 6.9.1982) 

3. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1980 Malî Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarsı (1/485) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1982) (D. M. Hesapla
rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 6.9.1982) 

4. — Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya 
Ait Kanun Tasarısı (1/486) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.9.1982) (Adalet Komisyonuna : 6.9.1982) 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AYDAR, 18 

Ağustos 1982 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 25 
Ağustos 1982 tarihinde taburcu edilerek (20) gün is
tirahatı uygun görülmüştür. Bu itibarla 18 Ağustos 
1982 tarihinden geçerli olmak üzere toplam (27) gün 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Ka&ner GENÇ 

'BAŞKAN — Değerli Üyeler, Danışma Meclisimizin 144 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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müddetle izinli sayılması hususunun Genel Kurula 
arzı, Başkanlık Divanının 2 Eylül 1982 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Aydar'ın raporlu izinlerini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Aydar'a geçmiş olsun. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'yal inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Değerli Üyeler; 
Gündemimizin Kanun tasarı ve teklifleri bölü

münde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Anayasa Komisyonu Başkanı temsilcisi, Sözcüsü... 

A. MÜMÎN KAVALALI — Efendim, şu anda 
toplantıdalar, 10 dakika içinde geliyorlar. 

BAŞKAN - Geliyorlar. 
Değerli üyeler; 
Komisyon üyeleri yerlerindeler, yalnız Başkan, 

Başkanvekili ve Sözcü 5 dakika içerisinde gelecekler-
miş. Bu itibarla, gelinceye kadar müzakere edeceğimiz 
maddeyle bu madde üzerinde verilen önergeleri okut
mamız, zaman kazanmamız bakımından yararlı olur. 

Müzakere edeceğimiz 141 inci maddeyi okutuyo
rum. 

3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
MADDE 141. — Bakanlar Kurulu tarafından tes

pit edilen para ve kredi ilkelerini, kalkınma planları 
ve yıllık programlara uygun tarzda yürütmek, Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevidir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, 
Cumhurbaşkanınca tayin edilir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, devlet, ik
tisadî kamu teşebbüsleri, belediyeler ve özel idarelerce 
çıkartılmış tahvilleri satın alamaz; bankaların kamu 
kesimine açtıkları kredileri doğrudan veya dolaylı for
müllerle aktifine geçiremez. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz giriş 
ve çıkışlarının para arzında yol açabileceği olumsuz 
dalgalanmaları gidermek amacıyla, kambiyo denkleş
tirme operasyonlarını yürütür. 

(1). 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayılı Basmayan 
4.8.1982 tarihlt 120 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının (3 üncü Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası) başlıklı 141 inci maddesinin Tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 

Gerekçe : 
Madde T.C. Merkez Bankasının mevcut statüsü

ne fonksiyon olarak yeni bir şey getirmemektedir. 
Bu banka, ülkemizde özerk bir kuruluş da değildir. 
Başkanının Cumhurbaşkanınca tayini ise ayrı özerk
lik demektir. Maliye politikasının uygulanmasıyla gö
revli ve sonuçlarından sorumlu bir hükümetin yetki 
yelpazesinden Merkez Bankasını çıkarmak dünyada
ki uygulamalara da ters düşmektedir. O kadar ki, 
merkez bankalarının hukukî yapıları ve gelenekleri 
itibariyle bir özel teşebbüs bankası niteliğinde sayıl
dığı ülkelerde bile, maliye ve iktisat pplitikası, gün
den güne artan zorlayıcı şartlar karşısında hükümet 
- merkez bankası işbirliği ile gerçekleşmektedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 141 inci maddesi

nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 141 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasının, yani «Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanınca 
tayin edilir» cümlesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
A. Avni ŞAHİN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 Sıra Sayılı Anayasa Tasarısının «Türkiye Cum

huriyet Merkez Bankası» kenar başlıklı 141 inci mad
desinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederim : 
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«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, 
Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının ona
yı ile tayin edilir.» 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 141 in

ci madde 2 nci fıkrasının «Merkez Bankası Başkanı, 
Başbakanın teklifi ile Cumhurbaşkanı tarafından ata
nır» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Halil AKAYDIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 141 inci maddesi 2 nci fıkrasının aşağı

daki şekilde düzenlenmesini arz ederim. 
Abdülbaki CEBECİ 

Madde 141. — İkinci fıkra : 
«Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, 

Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanın
ca atanır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 141 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet AKDEMİR Mahmut AKKILJÇ 
Madde 141 /ikinci fıkra : 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı,, 

Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanın
ca tayin edilir.» s 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının (141/2) maddesinin aşağıda

ki tarzda düzeltilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim : 

Feyzi FEYZİOĞLU 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, 

Bakanlar Kurulunca gösterilecek üç aday arasından, 
Cumhurbaşkanınca tayin edilir.» 

Gerekçe : Böylece Merkez Bankası Başkanı ile 
Bakanlar Kurulu arasında hem bir bağlantı kurul
muş olacak; hem de Başkanın, Bakanlar Kuruluna 
karşı direnme gücü biraz daha artırılmış olacaktır. I 

Sayın Başkanlığa I 
Anayasa Tasarısının 141 inci maddesinin aşağıda- I 

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. I 
Saygılarımızla. I 
Aydemir AŞKIN Yıldırım AVCI 

Halil Erdoğan GÜREL 
«Madde 141. — Merkez Bankası Başkanı, Baş- I 

bakanın teklif edeceği üç isim arasından Cumhurbaş- I 
kanı tarafından seçilir.» I 
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I Sayın Başkanlığa 
Tasarının 141 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının 

«Bankaların kamu kesimine açtıkları kredileri doğ
rudan veya dolaylı formüllerle aktifine geçiremez» 
şeklindeki son kısmının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cemil ÇAKMAKLI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 141 inci maddesinin 2 nci 

paragrafının birinci satırındaki «İktisadî kamu teşeb
büsleri» deyiminin «Kamu İktisadî Teşebbüsleri» şek
linde deiğştirilmesine müsaadelerinizi saygılarımızla 
arz ederiz. 

Mahmut AKKILIÇ Mehmet AKDEMİR 
Rıfat BAY AZIT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bugün görüşeceğimiz, tamamlamaya çalışacağımız 

10 madde üzerinde şu anda yine değişiklik önergeleri 
verilmektedir. Üzülerek arz edeyim, bu önergeleri ka
bul etmem mümkün değildir. Değerli üyelere bu 
önergeleri iade etmiş bulunuyorum. 

Bundan birkaç gün evvel aradan aynı gün bir
çok maddenin geri alınması dolayısıyla hangi madde
lerin görüşüleceği belli olmadığından dolayı verilen, 
o anda yerilen önergeleri sizlerin oylarınızla kabul 
etmiştik; fakat bugün için ve bundan sonraki günler 
için bu mümkün değildir. 

Arz ederim. 
İSMAtL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, usul ba

kımından. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, Cumar

tesi günü toplantımız normal usuller içinde öğleden 
sonra ve akşam da devam edecekti; fakat o sırada ve
rilen bir önergeyle veyahut da Sayın Komisyonun 
teklifiyle öğleyin derhal toplantıya son verildi. 

Bu durum acaba önergeler konusunda Başkanlık 
Divanının bir parça daha elastiki hareket etmesini ge
rektirmez mi?.. 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Cumartesi günden bugüne kadar bili

yorsunuz 48 saat geçmiştir. Bu müddet zarfında de
ğerli üyelerin bugün hangi maddelerin görüşüleceğini 
bilerek önergelerini vermeleri gerekirdi. Üzülerek arz 
ediyorum. 

İSMAİL ŞENGÜN — Kime verecektik Sayın 
Başkanım?.. 
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BAŞKAN — Kabul edilen bir usulün her toplan
tıda değiştirilmesi suretiyle bir sonuca varmamız 
mümkün olamayacaktır. Esasen burada verilmiş 10 -
12 önerge vardır, önerge veren arkadaşlar bu öner
gelerin müzakeresi sırasında görüşlerini beyan eder
ler, konu bu şekilde halledilmiş olur. 

Değerli üyeler; 
Bu maddenin Tasarıdan çıkarılmasıyla ilgili öner

gelerin müzakeresiyle görüşmeye başlıyoruz. 
Sayın Doğu ve Sayın Tutum'un aynı mahiyette 

iki önergeleri var. 
AHMET SENVAR DOĞU — Açıklama yapmak 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Tasarı metnindeki 141 inci maddenin metinden 

çıkarılması için verdiğim önergenin üzerinde konuş
mak istiyorum. 

Efendim; malumları olduğu üzere, 141 inci mad
de 4 unsur ihtiva etmektedir; 4 fıkradan müteşekkil 
dört ayrı unsuru ihtiva etmektedir. 

Bunlardan bir tanesi, «Bakanlar Kurulu tarafın
dan tespit edilen «Para ve Kredi llkeleri»ni kalkınma 
planları ve yıllık programına uygun tarzda yürütmek 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevidir.» 

Sayın arkadaşlarım, şimdi düşünebiliyor musunuz, 
maliye ve ekonomik politikasını yürütmekle mükellef 
olan bir hükümet, para politikasının yürütülmesi ko
nusunda Anayasaya konulan bu madde ile ipotek 
altındadır. 

Şimdi sorarım size, para politikasını maliye poli
tikası ile bağdaştırarak nasıl sürdürecektir hükümet?.. 
Son derece büyük bir riskle karşı karşıyadır. Üste
lik, Devlet Başkanı tarafından da tayin edilmiş bir 
zat olarak düşünürseniz Merkez Bankası başkanını, 
hükümetin sıcak noktası bir çıban başı gibi ortada
dır. 

Bu nedenle, bu maddenin burada girmesinde ma
liye politikasının uygulamasına ileride yön vermesi açı
sından büyük mahzurlar görmekteyim. 

İkinci fıkra, «Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Başkanı Cumhurbaşkanınca tayin edilir» der. 

Şimdi değerli arkadaşlarım sormak lazım, «aca
ba şimdiye kadar Merkez Bankası başkanları hükü
metçe tayin edildi de ne gibi bir mazara.t doğdu?» 
Bildiğim kadarıyla, eski bir Merkez Bankası çalışa
nı da olarak hiçbir mazarat doğmamıştır. Bilakis bun
dan daha tabiî bir şey olamaz. Dünyanın her yerinde 

ı özerk olan Merkez Bankalarının başkanlarının tayini 
konusunda da dahi, bu şekli ile katı hükümler Ana
yasada yer almamıştır. 

I Düşünelim, maliye politikasını uygulamakla mü-
• kellef bir merkez bankası başkanı Devlet Başkanınca 

tayin edilecek. Bir maddesinde de hatırlarsanız ba
kana azletme yetkisi getirdik; Başbakanın «bir yan 
bakışı» ile bir maliye bakanını azledeceğiz. Şimdi 
düşünün; bir üst makam maliye bakanı para politi
kasını yürütmekle mükellef; ama onun karşısında 
dev gibi bir Merkez Bankası başkanı teminat altında. 
Nasıl teminat altında? Devlet Başkanı tarafından ta-

I yin edilmiş. 
Bu çarpıklığı, (metinden çıkarmakla) gidermekte 

büyük fayda görmekteyim. 
Son fıkra, «Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka

sı, döviz giriş ve çıkışlarının para arzında yol açabi
leceği olumsuz dalgalanmaları gidermek amacıyla 
kambiyo denkleştirme operasyonlarını yürütür.» 

I Sayın arkadaşlarım, bunu yapamayacak bir Mer
kez Bankası başkanı düşünemiyorum. Bırakın bir Mer
kez Bankası başkanını, çekirdekten yetişmiş bir kam
biyocu bunu rahatlıkla çözebilecektir. Bu nedenle böy-

I le bir hükmü buraya almak anlamsızdır. Zaten Mer
kez Bankasının normal görevleri arasındadır. Bunu 
basiretle yapan çok sayın Merkez Bankası başkanları
nı hatırlıyorum. Bunun için, buraya böyle bir madde 
koymak anlamsızdır; bu bir kişinin şahsî yeteneğinin, 
Merkez Bankası başkanında bulunması gereken şah
sî yeteneklerinin başında yer alan hususlardan bir ta
nesidir. Onun için bunu, buraya almak da fuzulidir. 

Şimdi, 3 üncü fıkraya geliyoruz; 3 üncü fıkra : 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Devlet İkti
sadî Kamu Teşebbüsleri, belediyeler ve özel idareler
ce çıkartılmış tahvilleri satın alamaz. Bankaların ka
mu kesimine açtıkları kredileri doğrudan veya dolay
lı formüllerle aktifine geçiremez.» 

Bu da bir bankacılık işlemidir. Hükümetin emri 
altında, hükümetin kendi direktif yelpazesi altında 
çalışacak bir Merkez Bankası başkanı, mutlaka böyle 
işlere «evet» demeyecektir. Bu nedenle, bu hükmün 

I de yer almasında fayda yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasaya neyin girmesi 
I gerektiğini, neyin girmemesi gerektiğini 141 inci mad

delerde, görüşmelerimiz sırasında bir defa daha gün
deme getirmek durumu hâsıl olmuştur. Üzülerek ifa
de etmek isterim ki, böyle her kökenden, değişik kö-

j kenden gelmiş arkadaşımızın ısrarıyla Anayasaya mad-
j deler alırsak, bu Anayasa olmaktan çıkar, - özür di-
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lerim - «deli kızın çeyizi»ne döner. Lütfen bu uygu- \ 
lamaya son vererek, bu maddeyi bu metinden çıkara
lım. Yalnız, «bunu çıkaralım» derken, başka bir görü
şümü de dile getirmek isterim. 

Merkez Bankasının mükemmel çalışmasına karşı 
olduğum düşünülmesin. Merkez Bankasının mükem
mel çalışmasını ben de canı gönülden isterim; fakat 
bunun yolu burası değildir. Bunun yerine konulacak 
bir madde, «Merkez Bankasının çalışma şekli bir özel 
kanunla düzenlenir.» dememiz kâfidir. Belki böyle 
bir madde gelirsek ileride ekonominin gelişmelerine I 
göre Merkez Bankasına bir özerklik dahi düşünülebi
lecektir. 

Bu konuyu tekrar vurgulamak suretiyle huzuru
nuzdan saygıyla çekilirim efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Tutum, bu açıklama yeterli değil mi?.. 

Yazıyorum Sayın Tutum. 
Efendim, iki sayın üye, Sayın Eryılmaz'la, Sayın I 

Şengün aleyhte söz almışlardır. Sayın Tutum lehte, I 
Sayın Kantarcıoğlu lehte. 

Buyurun Sayın Eryılmaz. 
AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Benden önce Maliye Bakanlığında genel müdür

lük yapmış, çok sevdiğim Sayın Doğu'nun karşısın
da bulunmak beni biraz sıkıntıya sevkedecektir; ama 
çareler tükendiği için bu hüküm buraya konulmuş- I 
tur. Çareler niçin tükenmiştir kıymetli arkadaşlarım? I 
1211 sayılı Merkez Bankası Kanununun 25 inci mad
desi, 1970 tarihinde ekseriyet hükümeti tarafından sev-
kedilmiştir. Bu ekseriyet hükümeti 25 inci maddesiy
le Merkez Bankası başkanına hiçbir kamu kurumun- I 
da olmayan bir teminat getirmiştir. Bu teminat ne
dir? «Başkan, Banka Meclisinin teklifi üzerine, Ba- I 
kanlar Kurulu kararıyla 5 yıl süre için atanır. Bu sü- I 
renin sonunda yeniden atanması caizdir.» I 

Bir iktidar düşünelim; bu iktidar, bu kanunla ken- I 
di kendini tahdit etmiştir. Neden tahdit etmiştir, et
kenler nedir? Bu yalnız Merkez Bankasının çalışma
sındaki sistemin bozukluğundan ziyade, çağdaş ban- I 
kacılık sistemine de uygun bir hükümdür; çağdaş ban- I 
kacılık sisteminde yalnız 5 yıl değil, 7 yıl, 10 yıl Mer- I 
kez Bankasına bir süre verilmiştir. Buna rağmen, uy- I 
gulama nasıl olmuştur? I 

Çarelerin tükenmişliğinden bahsetmiştim. Danışta-
ya intikal eden davalarda baştan sona kadar, her ge- I 
len iktidar Merkez Bankasını ele geçirmek istemiş- I 
tir; bu bir gerçektir. Bu ihtilafları yakınen bilen bir I 
arkadaşınız olarak, Merkez Bankasını, bu şekilde te- J 
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minat sağlayıcı hüküm getirildiği halde, bundan son
raki gelen iktidarlar da basının önünde, kamuoyunun 
önünde Merkez Bankası başkanını değiştirmişlerdir ve 
kamuoyu, basın bunu tasvip etmemiştir. Bunun ile
ride tartışılması yapılacaktır. 

Gelen iktidarlar, Merkez Bankasını nasıl bu şe
kilde kullandılarsa, gelecek iktidarların da, Merkez 
Bankasını aynı şekilde kullanmasında hiç şüphe et
miyorum. 

Şimdi, bu hükmün konulmasının, gerek 1 inci fık
ra, gerek 2 nci fıkra - maddenin tahliline geçiyorum -
büyük yararı vardır. 1 inci fıkrada, «Bakanlar Kuru
lu tarafından tespit edilen para kredi ilkelerini kal
kınma- planları ve yıllık programlara uygun tarzda yü
rütmek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının gö
revidir.» Bir direktif veriyoruz; «kalkınma planı esas
larına göre yönetmek» direktifi veriyoruz. Burada, 
millî irade ile yakınen ilgisi vardır. Bilhassa, Merkez 
Bankası Başkanının Bakanlar Kurulu tarafından atan-
mayıp, Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının, millî 
iradeye, millî egemenliğe ters düşeceği yolundaki gö
rüşlere, bu fıkra cevap vermiş bulunmaktadır. Çün
kü, kalkınma planları, Meclislerden geçecektir. 

İkinci fıkra : «Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Başkanı, Cumhurbaşkanınca tayin edilir.» demek
tedir. Biraz önce de bahsettiğim gibi, 1211 sayılı Ka
nun, ne kadar hüküm altına alırsa alsın, yine iktidar
lar, Merkez Bankası Başkanını devamlı ellerinde tut
mak isteyeceklerdir. Cumhurbaşkanı tarafından atan
masının diğer bir faydalı yönü de şu olacaktır : Bu, 
aynı zamanda, yargı denetiminin dışında bırakılacak
tır, Cumhurbaşkanının tasarrufları yargı denetimine 
tabi olmadığı için, yargı denetimi dışında bulunacak
tır. 

Uzun yıllar yargıda ömrünü geçirmiş bir arkadaşı
nız olarak söylüyorum yüksek huzurunuzda, Danış-
tayı, bu gibi politik yerler yıpratmıştır. Danıştayın 
içerisine politikayı, politikacılar sokmuştur. Danıştay 
bugün kamuoyunda antipatik bir şekilde görülüyor
sa, işte TRT gibi, Merkez Bankası gibi, kuruluşların 
deneticilerinin Danıştaya verilmesi, Danıştayı yıprat
mıştır. Bu suretle Danıştayı da yıpranmaktan koru
muş olacağız. 

Bu bakımdan, bu maddenin çıkması değil, belki 
üçüncü, dördüncü fıkraların ıslahı sözkonusudur. Yüce 
Kurulunuzdan bu fıkranın desteklenmesini istiyorum. 
Çünkü yukarıdaki maddeler, vergi adaletinden bah
setmektedir. Burada, Merkez Bankası, bir nevi, va
tandaştan vergi alır yönü ile vergi alır şekilde bank-
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not matbaasını işletmektedir. «Zenginler daha zengin, 
fakirler daha fakir» sloganı, yaratılmışsa, yanlış uy
gulamadan dolayı yaratılmıştır. Bununla, bunlar ön
lenmiş olacaktır. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın Kantarcıoğlu buyurun efendim, lehte. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Getirilen madde, daha birkaç gün evvel, 31 Ağus

tos 1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 44 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname ile çelişki halinde
dir. Çünkü, Devlet Planlama Teşkilatının yetkileri, 
daha önce doğrudan doğruya Başbakan tarafından 
kullanılırken, Devlet Bakanlığı yolu ile daha açık ola
rak ortaya atılmıştır ve burada «Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarı, Planlama Merkez Teşkilatının faali
yetlerini sevk ve idare ile görevlidir.» diye bir hüküm 
getirilmiştir ayrıca. Getirilen 141 inci maddenin bi
rinci fıkrasının ilk satırında «Kalkınma planlarını yıl
lık programlara uygun tarzda yürütmek görevi» (Ki, 
bir icraî görevdir) Merkez Bankasına verilmiştir. Bu 
bakımdan, Sayın Doğu'nun vermiş olduğu önerge el-
betteki haklıdır. 

İkincisi : 2451 sayılı «Teşkilat Kanunu Bulunma
yan Bakanlıklarda Atama Usulü» diye bir Kanun çık
mıştır. 2477 sayılı «2451 Sayılı Kanun Dışında Ka
lan Kurumlar ve Kuruluşlarda Atama Usulü» diye 
ikinci bir Kanun çıkmıştır. Ayrıca, getirilen bu Ana
yasa Taslağında, 156 ncı maddede, memurlar bölü
münde, «Üst kademe yöneticisi kamu görevlilerinin 
atanma ve görevden alınma usul ve esasları hakkında 
özel olarak kanun düzenlenir» hükmü yer almakta
dır. Bu durumlar karşısında, yeni bir düzenleme ile 
Merkez Bankasının doğrudan doğruya Cumhurbaş
kanı tarafından atanması, elbetteki Başbakanı ve Ba
kanlar Kurulunu zedeleyecek ve işlerini engelleyecek
tir. Geçmiş zamanda bir hata olmuş, bunu Danıştay 
veya bir Başbakan hatalı kullanmışsa, bunda kanunun 
hiçbir zaman boşluğu yoktur, doğrudur, atama usul
leri bellidir ve özel kanunlarla düzenlenecektir. Ana
yasaya girmesine gerek yoktur. Bu, Merkez Bankası 
Başkanı kim olursa olsun, Devlet bakanlarına bağlan
maz ise, (Malumunuz birkaç gün öncesine kadar Baş
bakan yardımcılığına bağlı idi ve beraber çalışıyor
lardı) sırtını Cumhurbaşkanına vermek suretiyle hiç
bir işi yürütmeyecek ve Başbakanı müşkül durumda 
bırakacaktır. Bu bakımdan Tasarıdan çıkarılması ye
rinde olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Buyurun Sayın Tutum, lehinde. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Merkez Bankası, sermayesinin yarısından fazlası 

Devlete ve İktisadî Devlet Teşekküllerine ait özel 
hukuk hükümlerine tabi, tüzelkişiliğe sahip bir ano
nim şirkettir. Personel hukuku açısından da klasik 
Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışındadır. 

Sayın Doğu ve benim de ayrıca müstakil olarak 
sunduğum önergemde bu kurumun, anayasal bir ku
rum olarak düzenlenmesinin gerekli olmadığı, kendi 
özel Teşkilat Yasası ile bunu düzenlemenin daha isa
betli olacağı görüşüne dayanmaktadır, önce şu nok
tayı belirteyim : Tasarı gerekçesinde niçin Merkez 
Bankasının bir kurum olarak Anayasada yer aldığı 
ve niçin kendi Kuruluş Kanununda mevcut olan gö
revlerden bir kısmının Anayasaya aktarıldığını kestir
mek imkânsızdır. Gerekçesi belirtilmemiş bir düzen
lemeyi savunmak da mümkün değildir. Sanıyorum 
ki, eğer Komisyon burada gerekçede nedenleri açık
lamak lütfunda bulunsa idi, belki bu sorunları tar
tışmak gereği kalmazdı. 

Bence sorun, özde, ulusal iktisat politikasının be
lirlenmesi ve bu politikaların yürürlüğe konulması 
araçlarının Anayasa Hukuku açısından yeri ve ko
numu sorunudur. Merkez Bankası, kuşkusuz, iktisat 
politikasının uygulama araçlarından, oluşturulma araç
larından biridir; ancak Maliye Bakanı ile olan ilişki
lerinin her şeyden önce açıklığa kavuşturulması gere
kir. 

Bakınız, bir bilimsel raporda bu ilişkiler şöyle 
vurgulanmaktadır: «Reeskont nispetinin tespiti, para 
arzının en önemli musluğudur. Geçen 33 yıllık dö
nemde, Merkez Bankası bu görevini yaparken bir rö
mork olmaktan kurtulamamıştır. Kur politikasında 
banka hareket serbestisini kullanamamıştır. Bunun 
nedeni, büyük ölçüde Maliye Bakanlığı ile olan iliş
kileridir.» 

Maliye Bakanlığı Teşkilat Yasasında aynen, «Te
diye muvazenesinin hazırlanmasında tatbik olunacak 
esasları tespit; bu esaslara göre Merkez Bankası ile 
müştereken tediye muvazenesini ihzar eylemek, Ban
kalar Kanunu tatbikatını tanzim ve idare etmek.» 
ilaveleri yer almaktadır. Bu Maliye Bakanlığının gö
revidir. 

Bu karşılık, bilimsel raporda, aynen şöyle den
mektedir «İhtiyat ayırma, mevduat karşılıkları ayır-
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ma, bankaların takip edeceği mevduat, ikrazat gibi iş
lemlerin kontrolü esas itibariyle Maliyeye ait değil, 
Merkez Bankasına ait olmalı. Buna karşılık, tediye 
muvazenesini denkleştirmede ve kur tespiti yetkisi 
Merkez Bankasına ait olacağını kabul etmek imkân
sızdır. Millî ekonominin mal ve arz talebini ayarlaya
cak şekilde kur politikasının tespiti açıkça hükümetin 
görevlerinden saymak gerekir. Bir tek bankanın ida
re meclisinin sırtına yüklenmesi mümkün değildir.» 

Bu analizlerden ne anlaşılıyor?.. Bu analizlerden 
ortaya çıkan gerçek şu : Maliye Bakanlığı ile Merkez 
Bankası arasında yetki ve görev bölüşümünün yeni
den gözden geçirilmesi gerekir. 

Şimdi biz, tepeden inme, kestirme bir formülle, 
bir iktisat politikasının küçük bir parçasını anayasal 
düzeyde kestirip atmaktayız. Bu son derece isabet
siz olur. 

Üçüncü değineceğim konu, sorunun hangi kurum
ların Anayasada yer alması zorunluluğu konusudur. 
Benim, üzülerek müşahede ettiğim şudur ki, bu 1982 
Anayasa Tasarısı, kurumsal düzenlemelerle ağırlaş
tırılmıştır, adeta iki büklüm hale getirilmiştir. Ana
yasa bu denli ayrıntılı kurumsal düzenleri kaldıracak 
güçte ve çerçevede değildir. 

Anayasa, esas itibariyle siyasal kurumları düzen
ler. Bizim bünyemizden doğan bazı zorunluluklarla, 
belki bürokratik kurumların bir kısmını düzenlemek 
teşebbüsünde bulunabilir; ama bunu, zaruretin sınır
larını aştığınız zaman Anayasa esprisi ortadan kal
kar. Bence, siyasal sistemin işlemesinde kilit rolü 
olan kurumlar ile özel güvencelere kavuşturulması 
gereken ve belki de siyasal organın etki alanına çı
karılması gereken bazı istisnaî durumlarda Anaya
sada bürokratik müesseler düzenlenmesine cevaz ola
bilir. Aksi halde, oturup biz burada, Sayın Kantar-
cıoğlu'nun belirttiği gibi, yeniden düzenleme zorunla-
rını Anayasa düzeyinde çözmeye kalkmış oluruz. Bu 
fevkalâde isabetsizdir. Hemen cümlemi bağlıyorum; 
iktisat politikası hükümetin etki alanı dışına çıkarıla
bilir mi? «Evet» diyorsanız o zaman her türlü poli
tik etkilerden, hükümet etkilerinden arıtılmış, fanusta 
bir bürokratik örgüt kurmanız haklı olabilir; ama de
ğil ise, sadece tarafsızlık tezi ile kedinizi sınırladığınız 
takdirde, bunun gerekçesini sanıyorum ki yeterli do-
yuruculukta veremezsiniz. 

Son cümlemi söylerek bağlıyorum kısaca değerli 
arkadaşlar. Aslında, Merkez Bankasının düzenlenme 
nedeninin bir görüntüsü de, sanıyorum ki, Merkez 
Bankasının, başkanının güvernörünün doğrudan doğru-
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ya Cumhurbaşkanı tarafından atanmasıdır. Bu atama 
fikri dolayısıyla, âdeta Merkez Bankası, sunî olarak bir
takım görevleri de belirtilmek suretiyle düzenlen
mek yoluna gitmiştir; ama bu yolla istenilen sonuç 
sağlanamaz. Devlet Başkanına atama yetkisinin ve
rilmesi, ancak birçok ülkelerde, özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri gibi başkanlık sistemlerinde bir 
anlamı olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanını oluşturan 
kaynakla yasama organını oluşturan kaynaklar ol
dukça farklı kaynaklara dayanmaktadır. Hükümet 
politikasının oluşturma ve uygulanmasıyla doğrudan 
ilişkili bir mevki kabul ediliyorsa, bunu hükümetin 
etki alanı dışına çıkarmakla kesinlikle sonuç buluna
maz, elde edilemez. 

Kısaca derim ki, iktisadî sorunları bir hukukî si
hirli düzenlemeyle çözme girişiminden vazgeçelim; 
bu tür düzenlemeleri, izin verin, yasama organının 
takdirine bırakalım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Şengün, buyurur? efendimi 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; Sayın Şen

gün ne sıfatla söz alıyor?.. 
BAŞKAN — Aleyhte efendim. 
AKİF ERGİNAY — İki tane aleyhte oldu ya efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Şengün ile iki aleyhte oluyor. 

İki lehte bir aleyhte konuşuldu; Sayın Şengün, şimdi 
aleyhte konuşuyorlar Sayın Erginay. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Eğer bu kürsüden konuşmamı çok değerli Hocam 
istemezlerse, derhal ineceğim. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan Sayın Ahmet Doğu, Sayın 

Tutum, Sayın Kantarcıoğlu ve Sayın Eryılmaz'a çok 
teşekkür ederim. Kendilerini çok dikkatli dinledim. 
Sanıyorum konu, yeterince açık olarak ortaya kon
mamış. Belki gerekçe o bakımdan eksik. Müsaade 
ederseniz çok kısa olarak konuyu arz etmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konu, para politikasının ipotek altına konması 

değildir. Merkez Bankası, hükümetin içinde yer alır. 
Türkiye gibi bir ülkede, Merkez Bankası muhtar ola
maz. Bu noktada değerli arkadaşlarımla hemfikirim. 
Ancak, ayrıldığımız bir nokta var. Tasan ile getiril
mek istenen, Merkez Bankası muhtariyeti, özerkliği 
değildir. Dikkatinizi çekerim. Tasarının bu maddesi-
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nin birinci fıkrasında aynen şöyle deniyor : «Bakan
lar Kurulu tarafından tespit edilen.» Dikkatinizi çe
kiyorum, «Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen 
para ve kredi ilkelerini kalkınma planları ve yıllık 
programlara uygun tarzda yürütmek Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının görevidir.» 

Aırlkad&şlaırım; 
Bu ibarenin açık anlaımı ortadadır. «Merkez 

Bankası özerk değiildıir.» 'diyor. Halbuki aırkadiaş-
üaırım, üç ateyhte konuşan arkadaşımı dia aynı şeyi 
söylemeye çalıştılar. «Merkez Bankasına özerklik 
veriMyor.» Hayır, haşa; öyle bir şey yok. Merkez 
Bankası, foülcümetiın programlını uygulamakla mükel
leftir. Ancak değeri arkadaşlarım, hükümet içinde 
yer allaın Merkez Bankası, bugüne kadar geçirdiği 
iteaıübelerle hükümetlerin dani bizatiilh.'i kendi prog-
ıraımiariına ihanet ettıMertiıniı gördü. 1979 yılında ce-
ihiındzdekıi 1100 Ura, 1980'de 50 İraya lindi Eğer Hü
kümet, puan ve progııaımillaırıa uygun hareket etseydi', 
eğer Hükümet, kemdi programına sadık kalisaydı, 
vatandaşın cebindeki 100 Mra, 50 liraya inmezdi., 

Değerii aricadaşlarıım; 
îşte bu basit gerçekten' hareketle, sisteme küçük 

bîr sigorta konmak istendi: «Merkez Bankası Baş
kanımı iBalkanılar KLuınulu seçmesin. (Merkez Banka-
sı Başkanını Cumhurbaşkanı seçsiın.» Merkez Ban
kası Başkanı, uzum yılların verdiği tecrübelere da-
yanımaık suretiyle bilgisi ve görgüsüylte, eğer mille
tin cebine hükümet, gereğimden fazla el atıyorsa, 
gerektiğinde ıberaberce Cumhuııtoaşkanıina gültsiimkır, 
hakem o odsun. 

Bir Merkez 'Bankası Başkanı, Maliye Bakanının 
teklifiyle ıBakarokr Kumulu tarafından .tayin edilirse, 
bu ıpozîsyoirKİaı olamaz, imkânsızdır bu. Merkez Ban
kasına tanınmak istenen bu çok küçük durum, arka-
dagtaınm ttarafından, «özerklik» diye anlatılmaya ça
lışılıyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'niin şartları bu
na elıverişi değildir zaten. Merkez iBankasu 'Başkanını 
Cumhuırlbaışkam seçsin, Merkez Bankası, korumakla 
mükellef olduğu Türk liirasımn iç ve dış değeri sar-
sunıtuya uğradığı adda, «Hayra- beyler., yaptığımız iş 
yanlıştır.'» diyebiilsira. Burnu da, ancak, sırtını Cum-
nurbaşkanıına dayamakla yapaibiir. Başka türlü ya
pamaz. (Başka türdü misaMeıinü gördük. Çok acı bir 
şekJSIde mûsaMenimii gördük. Çok zavallı bir hadise, 
beş-a*ta yadı önce Türkiye'de oynanmışiM". 

Değerli arkadaşlarKm; 
(Bir konuşucu arkadaşım, kendisiı Merkez Banka

sından olmakla birlikte, Merkez Bankasına sempati 

duymakla birilikte, bu maddenin buradan çıkarılması
nı önerdi ve dedli Ikü, «Ne gibi bk mazarrat doğdu ki, 
böyle (bir madıdeye burada llüzum vardır?» Ben, o çok 
değerli arkadaşıma, son (beş, aütı, yedi yıldan beri 
Türkiye'de fiyat hareketlerimi ıteikraır kısaca gözden 
geçirmesini istirham ederim. Bunun altında yatan 
nediiır? Bğer ıHükümet, Merkez Bankası kaynak-
laıruna alabildiğince kuılianmasayd'i, enflasyon denilen 
bela bu ölçüde sırıtamazdaı yama olup bütün vatan
daş kütlelerini mutazarrır etmeyebilirdi 

Değerli aırkadaşııma, biir noktada enteresan bir ce
vap vertmek istiyorum^ müsaade ederseniz. Ente-
resanlıığımn da nereden geldiğini şimdi size ifade 
edeceğim. Aynı arkadaşım; tiki, üç birleşim önce de
diler ki, «Arkadaşlar; bir Çankaya Hükümeti var
dı. Bir ayik devire içerisinde (tutamaklara geçirt
mek içim altını çizerek söylüyorum) Merkez 'Banka
sının bütün kısa vaideli avanslarını olduğu gibi 
kendli yandaşı olan belediyeler içim kullanmıştır ve 
bugünkü duruma getinmliştir. Bütçenin nakit 'ihtiya
cının azamî derece kat olmasının sebebi buduır Sa
yın Başkanım. Acaba buma bir müeyyide getiırmeyiı 
düşünüyorlar mı? Tatbikatımızda bunun çok kötü 
bir örneği vardır, buınıun müeyyidesinıiı Anayasada 
(mutlaka lisüiıyoruz Sayın Başkanım, cevap isttiyorum 
bu soruma». 

ıBenderıiz ayına soruya cevap vereyim'. Evet do
laylı yoldan eğer Merkez Bankası Başkanını Cum-
borbaşkanıina seçttlirirseniiz arkadaşırnız bu konuşma
sını yapamazdı, yapamaıyacaktı. işte müeyyide, işte 
arkadaşımın ısrarla istediği müeyyide. 

AOMET SENVA'R DOĞU — Bana sataşma. 

BAŞKAN — Sayın Şengün süreniz dolmuştur, 
rica ediyorum. 

İSMAİL ŞENGÜN — Saıyaın Başkanım ben, de
ğerli arkadaşımın sınıf aırllcadaşı değilim. Onxm içlin 
sataşmıyorum kendisine. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Şengün, 
rica ediyorum. 

ÎSMAÎL ŞENGÜN — Bir iki 'dakika müsaade 
eder imisiniz lütfen?.. 

BAŞKAN — Bir .dakika hay hay. 
İSMAİL ŞENGÜN — Teşekkür edenim Sayın 

Başkan, 
Değerli arkadaşlarım, arkadaşımın ifadeleri ile «dev 

gibi bir Merkez Bankası Başkanı yaratılmak isteni
yor» Kesinlikle (hayır, Eğer özerk bir idare geüirsey-
dik, belki dev gibi bir Merkez Bankası Başkanı ya
ratmış olurduk. Bu 'ifadeyi kesinlikle (reddediyorum. 
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Değerili arkadaşianmı, 'bir şey daha ilave edeyim. 
bu itirazım en çok Maliye »Bakanlığı içlinde Gelirler 
Genel Müdürlüğü yapmış bir arkadaş tarafından 
yapıtaıasını gayet normal karşılıyorum. 

Eğer hükümetler yeteri kadar vergi koyup, ye-
ıtemi kadar vergi atalardı, zaten Merkez Barakası 
kaynaklarına gütmezlerdi. 

Değerli arkadaşlarım, inicin «Anayasalda yer al
dığını kestirmek imkânsız huyundu» bir arkadaşım. 
Gayet kolay kendisine de tavsiyem 6-7 yıldan beri 
Türkiye'de cereyan etmekte olan fiyat hareket'leri1-
•dir. Gebinıizideki para, son on yıldan herli 5, 6, 7. misli 
azalmıştır, 'bumu 'dikkate almanızı rica ederim. Me
sele onum iıçiın mıösıeteye Anayasal ağırdık verilmek 
istenmiştir.. Bu nedende Anayasa Komisyonunun fev
kalade tutarlı tutumumu tebrik etmek isterim. 

Aynı değerli arkadaşım, burada hür metin oku
dular 'biraz önce. Yaılinız, metmıi sanıyorum çok yan
lış Ibir yenden 'okudular, okumaları lâzım yelen bir 
yenden okudular bilimsel rapor adı altında. Eğer 
yanllaış ıbir şey söylemedi ysem, «römork Merkez Ban-
Ifcası» Neden römorlkmuş Merkez Bankası? Eğer 
yanlış anlamadıysam '«Maliye ile olan sıkı iilılçkıislim-
den dolayı» İşte arkadaşlar, burada bu sıkı ilişkiyi 
'birazcık gevşetmek tösltiyaruz. 

Ayna aırkadaşım buyurdular M<, «kur ıpolütlikas'inı 
tespit etmek nıilçin Merkez Banfcaısünın lişi oluyor?» 
Değerili aırkadaşlaı^m,, kur politikasını tespit etmek 
hükümetin tişjidir, aırikadaşımlla hıemfikıirim, yalnıız 
düşünebiliyor musunuz? ©ir hükümet hargün saat 
17'de toptanacak, ertesi günkü kuru tıespliıt edecek. 
'Buna imkân var mıdır? Bunu yapabilmek içlin hü
kümet kendi yetteânıiı belli kurallar içinde, tespit et
tiği formüller İçimde Merkez 'Bankasınla bırakmıştır. 
O nedenle Merkez Bankası kur poffiıtîifcaisını hükü
mete nıiyaJbeten tespit etmekte, hükümetin ımuvalfa-
Ikatını, Maliye Bakaranın muvafakatini aldıktan son
ra bir ertesi günıü ilan etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 141'inoi madde Anayasa-
ımızda getirilmesi gerekli olan maddeleriim bence ba
şında yer alıyor, çok 'isabetle düşünülmüş, çok ye
rinde konulmuş Ibir maddedir. 

Hepinize derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Şengün. 
Evet Sayını Doğu'ya cevap hakkı veriyorum, bu

yurun Sayın Doğu. 
Sorulaıra gayet tabiî imkân vereceğim, soruları 

hülahara irtica edeyim ©fendim, Soru soracak arka
daşlar, Sayın Göktepe, Sayın Hazar, Ergimay, Sayın 

' Öney, Sayın Öztüırk, Sayın Sahuncu, Sayın Tokgöz, 
Sayın Tuzcu. 

Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

delenli arlkaıdaşlarım. 
Anadolu'da 'bir söz vardır. «Laf dokuz 'boğum

dur, boğ boğ söyle» derler. Şimdi, Sayın Şengün 
arkadaşım benim lafı nereden 'bulduğumun peik far
kında değiller, üzülerek iıfade etmek 'isterim. Be
nim söylediğim, orada doğan mazarrat, dile getir
diğim mazarrat, güven oyu allamayacak 'b:'ır kimse
nin başbakan seçilmesinde idi. Merkez Bankası Baş
kanı İlle hu kanunun ufaktan dahi' olsa, bir 'üiintisi 
yok ıidi. Henşeyden önce hu noktada kendisi İle bir 
olmamız lazım. Tutanaktaki 'ifadelerimi kendi1 iste
dikleri Iflik'ir doğrultusunda kullanmak iyi; ıbir yol 
değildir. Ben şimdi' tutanağa geçiırttirmıek iç .in bun
ları üfade ediyorum. 

Benlim söyledikleriım 'tamamen bir güvenoyu ala
mayacak hükümet başkanının disiplinsiz hareketle
rinden doğacak mazarratları dile getirmek idi. Bu
nu bu kadarla vurgulamakta 'fayda görmekteyim. 
Onun dışında şıalhısî 'bir şeyler söylemeyeceğim. 

Bana istöz fırsatı verdiğiniz İçlin teşekkür ederim, 
Sayın İBaşkanım. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Göktepe buyurun efendim. 
İBRAHtM GÖKTEPE — Sayın Başkanım, Sa

yın Şengün Komisyon sözcüsü edasıyla 15 dakikaya 
yakın Ibir konuşma yaptı. Acaba şahsı adına mı, 
yoksa Komisyon adına mı konuştu. Komisyon adı
ma konuştu ise, hangi sıfatla konuştu?. 

BAŞKAN — Saıym Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER — Efendim, Komisyondan 

şunu 'öğrenmek iıstiyorum. 
Merkez 'Bankası Başkanınım! 'bugünkü Statü içinde 

(bazı garaınitileri vardır. Bugünkü- Anayasamızda 
Merkez Bankası Başkanını CXımhurbaşkanı taraf'in-
dan tayin edildiği takdirde, azil de edilebilir. Bunun 
içinde yargı yoları da kapalıdır. Bu Merkez Ban
kası Başkanına hir garaırtti d'eğffl, bilakis fodkilde onu 
huzursuz edici Ibir durum getirmek ve garantiden 

. mahrum letmıektir. Acaba Komisyon 'bunu düşün
müş mü? 

BAŞKAN — Sayın Akyol hütün soruları tespit 
edip öyle miı cevap vermek iis'tersjniz, yoksa birer, 
ikişer ısonsunüar... Galiba hepsi' sorulursa toparlamak 
mümkün oıümıayacaik, o halde Sayın Göktepe ile 

1 Sayım Hazer'e kısa cevap rica edeyim. 
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ANAYASA' KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayım Başikaınıım, 

IMüızaikerenıitn ve isorulaının belkide Ikısaılmasımı ıte-
mıin etmek için Komfeyomımıuız verilmiş olan bütün 
önergeler karşısında tutumumu Genel Kurulumuzda 
belirmiş olatn temayülü de diıklkaıte alliaıraık (kısmen 
değişltirmıiştiır. 'Bu soıular, bu aımaçla açııMama'mızdan 
soruna 'sorulursa zammediyorum Ibairılıi 'bir yeme gdtmis, 
olacağız ve tekırarüaırdan da 'kaçınmış olacağız. Me
sela Saıyıın Hazer'dın isorduğu ısoru münmaısıraın «Cum-
hurbaışlkan'iniın tayinli esasıma dayak» bir sorudur; 
faıkat ihiz bu Iklonuda IbelMıi şettoMe bajşbalkama ağıır-
l'ik tanıyan ontailaıma bir görüş ortaıya getiriyoruz. 
Bu takdirde bu salkımca ortadan ikaıllkacalkıtiır. 

Binaenaleyh, gesleoelk isondlaırıdia eğer bu sekilide 
ise, önıünü almak için biız önce Komisyon oılatrak 
bir açıklama yapmaik lisitliyoruz. 

BAŞKAN — Evet buyurun açıikllamaınızı yapım 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerî'i arkadaşlarım; 

Genel görüşmelerde, daha doğrusu Tasarı üzerin
de yapılan genel eleştirilerde meydana çıkan Genel 
Kurul temayülünü değerlendirerek Komisyonumuz
dan düzenlenmiş olan, 141'inci maddenin arkadaş
larımızın, Genel Kurulumuzun eleştirisine paralel 
olarak ve bu eleştirilerden yararlanarak bazı nokta
larını değiştirme kararı aldık. Şimdi zannediyorum 
hem maddenin tamamen metinden çıkarılmasını iste
yen değerli arkadaşlarımız Doğu ve Tutum, hem de 
çeşitli önergelerle Merkez Bankası Başkanının Cum
hurbaşkanı tarafından değil, başbakan tarafından 
gösterilen adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafın
dan tayin edilmesini öneren arkadaşla/ımızım görüş
leri esasen gerçekleşmiş olaoaktır. Şimdi bu noktada 
arkadaşlarımızın, maddenin Tasarıdan tamamen çı
karılmasına ilişkin görüşlerini bir defa daha sükû
netle değerlendirmek istiyoruz. 

Genel Kurulumuzca kabul edilen 140 inci madde 
icraya son derece elastikiyet tanıyarak açık finans
manın kanunla belirlenen oranını geçmeme yolunda 
bir direktifi kabul etmiştir, ©unu, yani 140 inci mad
deyi düzenledikten sonra 141 inci maddede Merkez 
Bankasına, İBakanlar Kurulundan tamamen koparıl
ması bile küçük bir garantinin sağlanmasında, tanın
masında yarar olacağını düşünmekteyiz. 

önce arkadaşlarımızın «Merkez Bankası Bakan
lar Kurulunun bütün politikasını yürütecektir» yo
lundaki eleştirileri zannediyorum, eğer değerli öner

ge sahibi arkadaşlarımız bağışlarlarsa, metnin bir de
fa daha okunmasıyla açıklığa kavuşacaktır. Görüle
cektir ki, IMerkez Bankası resen, kendiliğinden hiç
bir politikayı yürütmeyeoektir. Eğer ifade zaafı var
sa bu değiştirilebilir. Birinci fıkrayı yeniden okuyo
rum1: 

«Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen (Yani 
hükümet tarafından 'tespit edilen) para ve kredi il
kelerini, kalkınma planları ve yıllık programlara uy
gun tarzda yürütmek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
(Bankasının görevidir.» 

Burada amaçlanan şey şudur: Bakanlar Kurulu 
bir politika tayin edecektir; fakat bu tayin edilen po
litikanın yürütülmesindeki aracı, enstürman Merkez 
Bankası olacaktır. Zannediyorum önerge sahibi ar
kadaşlarımızla bu noktada aramızda bir ihtilaf yok. 

İkinci fıkraya gelince: «Türkiye Cumhuriyet 
'Merkez Bankası İBaşkanı, Cumhurbaşkanınca tayin 
edilir.» Yukarıdaki fıkrayla uyumu sağlayabilmek 
için burada da «Başbakan tarafındın gösterilen üç 
aday arasından biri Cumhurbaşkanınca seçilir» diye
biliriz. Bu neyi sağlar?.. Arkadaşlarımız kabul ede
ceklerdir ki, Merkez Bankası Başkanının tayininde 
ve görevden alınmasındaki bu munzam usul herhal
de ve zannediyoruz nispi de olsa Merkez (Bankası Baş
kanına bir ağırlık verir ve deneyimli üyelerimiz bile
ceklerdir ki, Merkez 'Bankasının Başkanını değiştir
mek yolundaki üst planda kaybedilen zaman da böy
lece önlenmiş olacaktır. 

Yine maddenin tümünü Tasarıdan çıkarmak iste
yen arkadaşlarımızın açıkça eleştirmedikleri; fakat 
eleştirebileceklerini düşündüğümüz üçüncü fıkranın 
son bölümünün de, yani «(Bankaların kamu kesimine 
açtıkları kredileri doğrudan veya dolaylı formüllerle 
aktifine geçiremez» yolundaki bu ibarenin de kalma
sında fayda olmadığını düşünerek ve bunu da kaldı
rarak maddeyi eleştirilen yönleriyle zannediyorum 
Genel Kurulumuzda beliren görüşlere uygun olarak 
tashih etmiş oluyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tutum ve Sayın Doğu arkadaşımız tara

fından ısrarla belirtilen bir husus, Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankasının Anayasa ile düzenlenip dü
zenlenmeyeceği konusuna da iki kelimeyle değinmek 
istiyorum. 

Eğer Anayasada malî hükümlere yer vereceksi
niz, herhalde Merkez Bankasının kısaca düzenlenme
sinde yarar vardır. Sorun şuradadır: En iyi şekilde 
nasıl düzenleyelim?.. Biz zannediyorum bu maddeye 
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yönelmiş olan anaeleştirileri benimseyerek maddeyi I 
Genel 'Kurulumuzun temayülünde düzelttiğimiz ka- I 
nısındayız. I 

Durumu arz eder, saygılar sunar; Sayın 'Doğu ve I 
Sayın Tutum'un önergelerinin reddedilmesi suretiyle I 
maddenin içine, asıl muhtevasına geçilecek imkânı I 
Komisyonumuza ve Genel (Kurulumuza tanımanızı I 
rica ediyorum. I 

'Saygılar sunuyorum. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Erginay, sorunuzu soracak mısınız?.. I 
AKİF ERGİNAY — Kürsüden sormak istiyo

rum efendim, daha etkili oluyor. I 

(BAŞKAN — (Sayın Erginay, sizin bütün konuş- I 
malarınız, yerinizden de, sıralar arasındaki mikro- j 
fondan da, buradan da daima etkili oluyor. I 

AKİF ERGİNAY — Teveccühünüze çok teşek- I 
kür ederim. I 

BAŞKAN — (Estağfurullah efendim, buyurunuz. 
AKUF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Birkaç soruyla iktifa edeceğim. IBir defa kabul I 

ettajğimiz 85 inci maddeye göre para basmak yetkisi I 
Türkiye Büyük Millet /Meclisine aittir; karar vere- I 
bilir. ıBuna karşılık Cumartesi günü kabul ettiğimiz I 
140 inci maddenin başında kamu sektörü anlamın- I 
da büyük bir tahdit vardır; bu bir. Bir defa bu tezat I 
mıdır ve bunu acaba nasıl açıklayacaklardır? I 

İki: Bu iki madde muvacehesinde konsolidasyon I 
yapmak imkânını ben pek göremiyorum. Konsoiidas- I 
yon, kamu sektörüne ait birçok borçların uzun vade- I 
ye bağlanıp peyderpey Merkez Bankasına ödenme- I 
sini ifade eder. (Bugünkü yahut dünkü gazetelerde (Sa- I 
yın Maliye (Bakanının bu anlamda tasavvurları oldu- I 
:ğu da açıklanmış bulunuyor. Çünkü konsolidasyon I 
iktisadî hayata biraz ferahlık verir, yeniden hızlan- I 
mayı sağlar. Acaba bu maddeler bakımından konso- I 
lidasyon yapıp Merkez Bankasının sırtına belki tril- I 
yona varacak olan bir borcun uzun vade, diyelim I 
100 sene için intikalini Merkez (Bankası nasıl karşıla- I 
yacak; yapacak mı, yapmayacak mı? I 

Üç: Devletin iktisat politikasının yürütülmesi an- I 
lamında paraya ihtiyacı olduğu takdirde, plasman I 
bonosu veya Hazine bonosu çıkarmak suretiyle (Ban- I 
kadan (Merkez Bankasından) endirekt de olsa diğer I 
bankalara sattığı plasman bonoları kanalıyla niçin I 
başvuramayacak? Endirekt veya direkt Merkez Ban- I 
kası kredi açamayacak. | 
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Sayın arkadaşlarım; 
Plasman bonosu Hazinenin nefes borusudur. Bir 

zamanlar bu nefes borusu belki biraz suiistimal edil
miştir; ama devletin maliye politikası, iktisat politi
kası, bakımından bu şarttır. «Merkez Bankası dolay
lı veya dolaysız kredi açmaz, para veremez» denme
si Hazinenin nefes borusunun tıkanması demektir; 
ama o madde geçmiş bulunuyor. 

Son bir sorum, demin bahsettiğim 85 inci madde 
muvacehesinde: Türkiye Büyük Millet IMeclisi pa
ra basmak bakımından kendisine karşı olan Merkez 
Bankası anlamında, kendisi para basmaya karar ve
rebilecek midir? Vermek isterse buna Banka mani 
olabilecek midir? 

Şunu belirtmek isterim ki, Merkez Bankası bu an
lamda dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen yetkilere 
garkedilmektedir, boğulmaktadır diyeceğim. Çünkü 
hakikaten bu işleri zaten kendisi de kolay kolay ba
şaramaz. Üstelik, temas edildi, sermayesinin yarısın
dan fazlası devlete, bana ait, ben verdiğim emri bu
raya yaptıramayacağım.. Bu olacak şey değil. 

Bu itibarla üç noktada aydınlatılmamı rica ediyo
rum. Çok teşekkürler, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Erginay'ın sorularından bir tanesinin ceva

bını kürsüden arz etmiştim. Yani zannediyorum üçün
cü fıkranın son bölümünün kaldırılmasını istediğimiz 
noktasındaki açıklamam Hocamızın dikkatinden kaç
mış olacak. 

İle soruya dönersek: M'ankez Bankası para ba
sımını Türkiye (Büyük Millet Meclisi adına yapacak
tır. Bu imtiyazı ona vermiştir. Basacak mıdır, bas
mayacak mıdır? 85 inci madde açık, Meclise bu yet
kiyi vermiştir; ona niyabeten, ona vekaleten, onun 
emriyle basacaktır. iBöyle iki kavramı birbirine ka
rıştırmanın yararı yoktur. 

Üçüncü nokta: Konsolidasyon hükümet tasarru
fudur. Hükümet, elinde imkânı varsa, imkânı ölçü
sünde konsolidasyona başvurur. (Ben hatırlıyorum, Sa
yın Erginay zannediyorum 1981 yılı sonlarında 
«Konsolidasyonlar dönemi inşallah bitmiştir» demiş
ti. Eğer yanlış hatırlıyorsam, Hocamın hafızası daha 
kuvvetlidir, beni aydınlatsınlar. Demek ki, konsoli
dasyon aslında istemediğimiz bir şey; ama yapılma
sı lazımsa yapılacaktır. 

Tekrar ediyorum: Birinci fıkranın ifadesini anla
makta birleşmek zorundayız. Bakanlar Kurulu-
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nun tespit ettiği politikayı yürütecek diyoruz. 
Eğer bu noktada bizim ifademizde bir za-
af-ı telif varsa ItfEski deyişle), ifade düşüklü
ğü varsa, yanlış anlamaya yer verecek bir 
hükümse; tekrar ediyorum, iBakanlar Kurulunun tes
pit ettiği politikayı yürütme ödevi Merkez Bankası
na verilince, Merkez Bankası Bakanlar Kurulunun 
üzerine nasıl çıkacaktır?.. Bunu mantıksal olarak, su-
ri mantık bakımından anlıyamıyorum. Maliye ©aka
nı da o Bakanlar Kurulunun bir uzvudur. Şimdi 
söylediğimiz son değişiklikle Başbakan da aday gös
terip Cumhurbaşkanı seçince, niçin Merkez Banka
sı icranın üzerinde olacak ve nasıl olacak?.. Doğru
su bunu anlıyamıyorum. 

Yani eğer metin Hk şekliyle kalmış olsaydı, görev 
bakımından değil; fakat seçimindeki tahkim sebebiy
le, seçimindeki kuvvetlendirme sebebiyle belki Mer
kez Bankası icranın denetimi dışında olurdu. Şimdi 
onu da değiştirince, neden Merkez Bankası icranın 
üzerinde olacaktır?.. Gerçekten anlamıyorum. 

Tekrar ediyorum, zabıtlar için ve endişe eden, ya
hut tereddüt eden üyelerimiz için arz ediyorum: 
Merkez Bankası münhasıran Bakanlar Kurulunun 
tespit ettiği politikayı izleyecektir. Bakanlar Kurulu
nun her gün, her an toplanıp karar alamayacağı nok
talarda elbetteki vekalet verdiğiniz, niyabet verdiği
niz, görev verdiğiniz organ bunu yürütecektir. IBunun 
başka izahı yoktur ve mümkün de değildir. Elbette 
ki, o politikayı düzenleyen İBakanlar Kurulu politika
sını değiştirince, Merkez 'Bankası o değiştirilmiş olan 
politikayı izleyecektir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 
AKİtlF ERGtNAY — Hazine bonosuna cevap 

vermediler efendim. O politika Hazine bonosu ge
rektirirse ne olacak? Cevap vermedibr. 

TÜL AY ÖNEY — ISayın Başkanım, (Komisyona 
yöneltmek istediğim üç nokta vardır. 

(Bunlardan birincisi şu efendim: Eğer geçtiğimiz 
4-5 yıllık bir dönemde ciddî bir enflasyon ortamı ya
şamamış olsaydık bu maddeyi bunda tedvin etmek 
ihtiyacı duyacaklar mıydı? Eğer duymayacaklardıy-
sa, demek ki, gelişme yolunda bir ülke olmasına rağ
men Türkiye'nin hiçbir zaman bir depresyon döne
mi yaşamayacağı varsayımına dayanıyor Komisyon, 
ki ben asıl bunu yanlış ve tehlikeli buluyorum. 140 
inci maddede yapılan maniplasyon ve 14İ1 inci mad
denin bu biçimde getirilmesinin zımnî amaçları hep 

budur ve bunun da altında yatan Türkiye'nin hiçbir 
şekilde bir depresyon dönemi yaşamayacağı varsa
yımıdır. IBu yanlıştır. 

ikincisi: Sayın Komisyonumuz gerçi bu meseleyi 
izah ettiler. iBakanlar Kurulunca tespit edilecek para 
ve maliye politikalarını uygulamakla görevlidir Mer
kez Bankası. O halde Merkez Bankası Başkanının 
tayininde Cumhurbaşkanının bir miktar rol sahibi 
olmasını niçin bu kadar yadırgıyor Genel Kuruldaki 
arkadaşlarımız ve bunda niye bu kadar tehlike görü
yor, dediler. 

izahları, Merkez Bankası Başkanının Bakanlar 
Kurulunun paralelinde bir uygulama yapacağı yönün
de. O zaman Sayın Şengün'ün konuşmalarında bah
settikleri «Bir ufak supap olsun diye» ibaresini an
lamak mümkün değildir. O işte supap falan olmaz 
artık. Bakanlar Kurulunca konulacak olan para ve 
maliye politikasını uygulayacaksa Merkez Bankası 
Başkanı, Cumhurbaşkanından güç alan ve bununla 
meydana gelecek bir supap oluşturması hem lüzum
suzdur, hem de anlamsızdır. Demek ki, zaman zaman 
bu politikayı uygulamamak ihtiyacı hissedecektir. 
Merkez Bankası Başkanı. O zaman da gücünü Cum
hurbaşkanından almaya devam etsin fikri yatmak
tadır bunun altında. 

Üçüncü konu asıl önem verdiğim meseledir. O 
da maddenin üçüncü fıkrasıdır; «Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankası, devlet, iktisadî kamu teşeb
büsleri, belediyeler ve özel idarelerce çıkartılmış tah
villeri satın alamaz;..» bunu da tehlikeli bulduğumu 
ifade etmek isterim. Acaba Komisyonumuz bundan 
böyle devlet tahvili çıkartılmasına ihtiyaç olmayaca
ğını mı düşünüyor veya kamu iktisadî teşebbüsleri 
tarafından tahvil çıkartılmasına ihtiyaç olmayacağını 
mı düşünüyor? Merkez 'Bankasının almayacağı tah
villeri halkın alacağını veya özel bankaların alacağı
nı varsaymak bence biraz anlamlı olmaktan uzak
laşıyor. O nedenle acaba devletin ve kamu iktisadî 
teşebbüslerinin tahvil çıkarma ihtiyacında bulunma
yacağı varsayımını mı güdüyor Komisyonumuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın (Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Doğrusu, masum 14*1 inci madde diyorum bu 

maddeye; bu masumun altında çok şey aranmaya 
başlandı. ıBu madde ne gelecekteki ekonomik olayla
rın falı, falcısıdır, ne de gelecekteki ekonomik olay
ların olup olmayacağına dair bir kesin kaziyedir. 
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«Bunu koydunuz, o halde depresyon olmayacaktan 
hareket ediyorsunuz..» hayır, ekonomik kurallar için
de, ekonominin genel gidişi içinde depresyon da ola
bilir, resesyon da olabilir, enflasyon da olabilir; ama 
•bunun, bu ekonomik olguyu düzenleyecek mekaniz
manın, işte o depresyonun, resesyonun, enflasyonun 
yarattığı gergin ve sinirli havanın fevri tepkileriyle 
değil, (kendi tabirleriyle) küçük bir supaptan geç
tikten sonra düzenlenmesine (hizmet etmektir. Bu 
maddenin altında evham değil, küçük bir tedbir yat
maktadır. Genel Kurulumuzu gerçekten ve haklı ola
rak heyecanlandırmış olan icranın dışındaki Mer
kez Bankası başkanı olayını biz önlediğimizi zanne
diyoruz. Mesele zannediyorum o noktadadır. Şimdi 
onu düzeltmiş bulunuyoruz. 

İBundan sonra dahi arkasını yine Cumhurbaşka
nına dayayan Merkez Bankası başkanı tipi olur mu?.. 

Devletin bütün kurumlarının birbirlerine karşı, 
mutlaka birbirlerini faaliyetten men edecek, amaca 
ulaşmaktan yasaklayacak tarzda bugünden bir ev
hamla hareket edemeyiz. Eğer bir Merkez Bankası 
başkanının değiştirilmesi 'başbakanca istenirse, zan
nediyorum bunu Cumhurbaşkanı da onaylayacaktır. 
Asıl önemli olan bu anlayışın egemen olmasıdır. 
Eğer bu anlayış hiç bir şekilde yer etmeyecekse, 
müesseseler arasında nasıl olsa bir yerden arıza vere
bilir. 

Sayın Öney, «Bundan böyle Kamu iktisadî Teşeb
büsleri tahvil çıkarmayacaklar mı? Merkez İBankası-
mn almadığını kim alır?» buyurdular. Heyetinizin 
dikkatini çekiyorum, Merkez Bankası tahvil pazarla
ma merkezi değildir. Tahvillerin pazarlanma olgusu, 
o tahvillerin yeniden ödenme kabiliyetine bağlıdır. 
Merkez Bankasına illa satarsanız, o tahvillerin öden
meyeceğini ve parasının geriye gelmeyeceğini ve bu 
finansmanın açık finansman olacağını kabul etmiş 
olursunuz ve bunun düşününüz merkezî hükümet ta
rafından değil, yani merkezden değil, dağınık İktisa
dî Devlet Teşekkülleri eliyle kullanılması zannediyo
rum ekonomik bakımdan Sayın Öney'in de kabul 
edeceği sakıncalar ortaya çıkarır. 

Bu noktadan Komisyon olarak, maddenin tümü
nün Tasarıdan çıkarılmasına ilişkin önergelerin red
dedilmesi suretiyle asıl madde üzerindeki araştırma 
ve geliştirme çalışmasına geçilmesini istirham ediyo
ruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın öztürk, buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, sayın ar
kadaşlar; 

Ancak soru sormakla bir meseleyi ortaya koyma 
imkânımız olduğu için, düşüncelerimi soru biçiminde 
arz edeceğim. 

Konu ihtisasımın dışında; ancak 1961 Anayasasın
da hükümete çok görülen asayiş yetkilerini 1982 
Anayasasında malî konulara inhisar ettirdiğimiz zannı 
vardır üzerimde. 

Hamdolsun toplumumuz gelişerek terlemektedir. 
İktidarlar artık kişi partilerinin dışına çıkmış, hizmet 
partileri gelmiştir. Bundan böyle iktidarlar ekonomik 
görüşlerine göre, halka verecekleri hizmete göre ik
tidar olacaklardır, iktidarda ekonomilerini geliştirmek 
için para politikasının oluşumu merkezini, mihrakını 
teşkil eden Merkez Bankasını yeni bir statüye bağlar 
iken ve hükümetin Merkez Bankası üzerindeki yet
kileri azaltılırken ekonomide bir bunalım yaratmaya
cak mıdır? Sorumun biri bu. 

Bir ikincisi; arızalara göre tedbir almaya başla
dık. istisnalara kaideler getirmeye başladık. Bunun 
büyük sakıncaları giderek artacağını düşünüyorum. 
Acaba Komisyon böyle mi düşünüyor? 

Bir üçüncü düşüncemi arz edeyim; Bu maddenin 
tedvininde bir miktar duygusallık seziyorum, yani ta
biri caizse, Anayasada da iltimas yapıyoruz gibime 
geldi; çok özür dileyerek arz ediyorum. Komisyon 
Sözcümüz cevap verirken hep zanla konuştu; komis
yon sözcüsü zanla konuşmaz, geleceği kesin surette 
zabıtlara tescil eder ki, gelecekte iktidarlar, büyük 
fırtınalar koparak bu maddeyi tefsirde müşkülat çek
mesinler. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Zannediyorum Sayın Öztürk Arkadaşımızın bi

rinci ve ikinci soruları metin halinde daha Önceden 
hazırlanmıştı; tekrar ettiler. Halbuki izah etmiştim ki, 
açıklamıştım ki, metni değiştirdik. Bu metin muva
cehesinde artık birinci ve ikinci sorularına esasen 
cevap daha önce bu açıklama ile verilmişti. Şimdi, 
«Merkez Bankasına iltimas mı ediliyor?» yolundaki 
fikre gelince; 

Hayır, hiçbir müesseseye ne iltimas etmek, ne de 
onu karşıya almak gibi bir düşünce emin olsunlar 
yoktur. Ben Sayın Öztürk'ün bu intihaya nereden 
eriştiğini de doğrusu anlayamadım. Kanunla düzen
lenmiş bazı konuların anayasal bir hüküm haline ge-
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tirilmesi, Komisyonumuza uzmanlar tarafından erişti
rilen fikirler içinde vardı. Eğer, bu konuda bir ilti
mas belirtisini görüyorlar idi iseler, vaktiyle her za
man açık olan Komisyon toplantılarına gelip, bu dü
şüncelerin birer iltimasa dayandığını söyleyebilirlerdi. 
Heyetinizi temin ediyorum, biz daha az bildiğimiz ko
nularda, daha çok bilen birden fazla kişiyi, bütün 
arkadaşlarımızı, hatta günlerce toplantıları ertelemek 
pahasına bekleyip, Komisyonda dinleyip, onların gö
rüşlerinin muhassalasını alıp, bunları yoğurup Ta
san maddesi haline getirdik. Özellikle bu metot me
selesini altını çizerek vurgulamak istiyorum. Sayın 
Öztürk Arkadaşımıza da bana bu açıklamayı yapmak 
fırsatı verdiği için kalbî şükranlarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; görüşmelerden ve Sayın Anayasa 

Komisyonu Sözcüsünün açıklamalarından anlaşıldığı 
veçhile, madde birazdan mutlaka geri alınacak ve ye
niden düzenlenecektir. Esasen bu konuda bir de 
önerge vardır. 

Yalnız, bütün maddelerin görüşülmesinde olduğu 
gibi, bu maddede de ilk önergeden sonra yapılan açık
lamalar, önerge üzerindeki konuşmalar ve sorulan 
sorular maddeye yeni bir istikamet vermek için fay
dalı oluyor. 

Bu itibarla evvela gayet tabiî ilk önergeyi işleme 
koyacağız, Yüce Meclisin kararını alacağım, ona gö
re hareket edeceğiz. 

Soru soran 4 - 5 arkadaş daha var; bu arkadaş
lara da söz vereceğim, yalnız sorularını çok kısa sor
sunlar. Çünkü madde reddedilmez kabul edilirse, mut
laka verilen önerge ve Komisyonun arzusu istikametin
de diğer önergelerle birlikte geri alınacaktır. O itibarla 
sorulacak soruların ileride, maddeyi reddetmediğiniz 
takdirde maddenin oluşturulması bakımından faydası 
olacağı mülahazasıyla soruların sorulmasına imkân 
veriyorum. 

Sayın Sabuncu çok kısa olarak, rica ediyorum. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sorularım birden fazla, kısa zamanda sormaya 

çalışacağım. Yalnız ilk önce Sayın Komisyon Söz
cüsünden usul bakımından bir sorum olacak. Acaba 
Sayın Komisyon malî hükümleri düzenlerken, kişi
lerden görüş alacağına, İçtüzüğümüzün öngördüğü 
şekilde komisyonlardan görüş alamaz mıydım? (İktisa
dî İşler Komisyonu, Bütçe Plan Komisyonu, Malî 
İşler Komisyonu.) Bunu düşünmediler mi? Birinci 
sorum bu. Bu kadar uğraşmazdık yoksa. 

Değerli arkadaşlarım; 
140 inci maddenin 1 inci paragrafıyla ilgili olarak 

ilk sorumu soruyorum; «Bakanlar Kurulu tarafından 
tespit edilen para ve kredi ilkelerini, kalkınma plan
ları ve yıllık programlara uygun tarzda yürütmek... 
(«Yürütmek» kelimesi yürütmeyle ilgilidir; «destek
lemek» olabilir, «yardımcı olmak» olabilir, «Birlikte 
hareket etmek» olabilir; ama «yürütmek» müstakillen 
bir görev ifade eder. Bu buraya bir kere oturmamış.) 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının görevidir.» 
diyoruz. 

Şimdi, aynı konuyla ilgili olarak 1211 sayılı Mer
kez Bankası Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasında (A), (B), (C), (D) ve 2 nci fıkrasında 
da devam ediyor görevleri buraya alınan sadece 1 inci 
fıkranın (A) bendindeki görevdir. Daha başka gö
revleri de var ve bu görevler Hükümetle ilgilidir. Her 
birine Anayasal hüviyet kazandırılabilirdi; birincisiyle 
yetinilmiş. Bu nedenle, Kanunda geçen hükmün 
Anayasaya neden alındığını Komisyondan öğrenmek 
istiyorum? Aslında bir eksiklik söz konusu olmadı
ğına göre, Merkez Bankasının görevleriyle ilgili ola
rak bundan sonra da kimsenin tereddütü doğmaya
cağına göre, neden bu gerek duyulmuş? Onu öğren
mek istiyorum. Rahatlıkla yürütülebilirdi. Her mües
sesenin görevini Anayasaya sokacak olursak, tabiî 
birçok arkadaşlarımıza göre Merkez Bankası her 
müesseseden değildir; ama Merkez Bankası da birçok 
önemli müesseselerimizden birisidir. 

İkincisi; «Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Başkanı, Cumhurbaşkanınca tayin edilir.» Bir deği
şiklik getirdi Sayın Komisyon Sözcümüz. Ben, Hükü
metin politikasını uygulamak zorunda olan Merkez 
Bankası Başkanının, küçük bir sigorta olması şeklindeki 
bir düşünceyi, maazallah ikide bir bu sigorta atacak 
olursa, ikide bir cereyan kesilmesi neticesiyle kar
şılaşabiliriz düşüncesine sahip olarak açıklamak isti
yorum. Bir de bu sigorta görevi Merkez Bankasına 
ait olabilir. Herhalde sadece sigortanın Merkez Ban
kası Başkanı mı olacağı düşüncesinde Sayın Komis
yon? Banka Meclisinden kararlar Merkez Bankasının 
tek eliyle çıkmayacağına göre, Banka Meclisinin duru
mu ne olacaktır? Bir kaos Banka Meclisi ile Merkez 
Bankası Başkanı arasında doğmayacak mı ve Hükü
met arasında, özellikle değişik bir partiye mensup bir 
hükümet geldiği takdirde kaos yaratılmayacak mı? 
Bu açıdan benim tereddütüm var. 

Başbakan tarafından gösterilen 3 aday arasından 
seçilmesine gelince; Bu, zannediyorum daha politize 
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bir durum yaratacaktır. Güvoıtnörün, Merkez Bankası 
Başkanının 1211 sayılı Kanunun 25'inci maddesinde; 
«Banka Meclisinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararıyla 5 yıl süreyle atanacağı, bu sürenin sonunda 
yeniden atanması caiz olduğu...» belirtiliyor. 1970 yı
lından beri bu yerleşmiş bir Kanunu, bu kadar gü
zel uygulanan, bu kadar objektif kıstaslara göre ge
tirilebilen, herhalde şimdiye kadar arkadaşlarımızın 
şikâyeti olmaması lazım; son o seçimlerden de, buna 
rağmen neden Anayasal kuruluş haline getirmeleri
ni anlayamadım? Aslında Sayın Komisyon benim, 
Başbakan tarafından gösterilen 3 aday arasından se
çim yapılması yerine, 1211 sayılı Kanundaki bu hük
mü muhafazasıyla Banka Meclisinin seçeceği adayın 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle seçilmesini daha ob
jektif görmüyor mu meslekî bakımdan?.. 

Kaldı ki, Bakanlar Kurulu kararında Sayın Cum
hurbaşkanlarının da imzaları oluyor ve her an Köşk
ten dönme imkânı da vardır, özellikle oturmuş ka
nunların bir an içerisinde, birdenbire bu şekilde atıl
masında yarar mütalaa etmiyorum. 

Üçüncü fıkrasında; «Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası, devlet, iktisadî kamu teşebbüsleri, belediye
ler ve özel idarelerce çıkartılmış tahvilleri satın ala
maz...» Kaldırılan hükmün bir öncesindeki üçüncü 
fıkranın ilk cümlesi. Sayın öney bu konuda soru yö
nelttiler. Sayın Komisyon Sözcüsü de, «Merkez Ban
kası bir pazarlama unsuru değildir.» dediler. Pazar
lama unsurudur arkadaşlar. 1211 sayılı Kanunun 52 
nci maddesinin 1 inci fıkrasının (B) bendini oku
yorum : (Alkışlar) 

«Devlet iç istikrazı, kamu idare ve müesseseleri 
tahvilleri ile ödenmiş sermayesi en az 20 milyon TL. 
olan anonim şirketlerin borsada kayıtlı sağlam tahvil
lerini alıp satabilir.» Bu hüküm aslında, 1211 sayılı 
Kanundaki hüküm aktifine geçireceği anlamına 
gelmez. Fakat alıp satma başka şeydir. «Alamaz» 
şeklinde getirilince; bu aracılık yapma, borsa duru
munda bir noktada pazarlama yapma imkânı Mer
kez Bankasının ortadan kalkabilecek ve hükümetin 
veya malî politikanın aracı olarak ihtiyaç duyulan, 
zaman zaman fevkalade ihtiyaç duyulan açık piyasa 
işlemlerinin önemli bir bölümünü ortadan kaldıra
caktır. Buna kimsenin hakkı olmaması lazım. 

Baştan itibaren bütün fıkralar üzerinde durdum. 
Sayın Komisyon bu üçüncü fıkradaki görüşüme katılı
yor mu? 

Son, dördüncü fıkra; 

«Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, döviz gi
riş ve çıkışlarının para arzında yol açabileceği olum
suz dalgalanmaları gidermek amacıyla, kambiyo denk
leştirme operasyonlarını yürütür.» 

Arkadaşlar; kanaatımca burada Merkez Bankası
nı, Hükümet karşısında bir denge unsuru olarak ge
tirmek ile, Hükümetin emrine vermek arasında amaç 
çelişikliği içerisindedir Komisyon. Nereye oturtaca
ğını bilememiştir. Zaman zaman «yürütür» ifadeleriyle 
denkleştirmiş, zaman zaman da geri plana almak ge
reğini duymuştur; 1 inci fıkrada olduğu gibi. Ancak 
müştereken yürütülmesinde, politikanın Merkez Ban
kası ikinci plandadır Hükümetten sonra ve buna göre 
tedvin edilmesi gerekiyordu. 

Kambiyo denkleştirme operasyonlarını yürütmek 
görevi para kredi politikasının unsuru ve kahramanı 
olan hükümete aittir; ancak Merkez Bankası burada 
görevini yerine getirir. 

Fıkralar üzerinde görüşlerimi arz ettim. Sayın 
Komisyonun buna rağmen madde üzerinde ısrarlı 
olup olmadığını soruyorum? 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 

Sayın Akyol, ben diğer soruları da alayım, on
dan sonra lütfen tespit edersiniz, hepsine birden ce
vap verelim. 

Sayın Tokgöz. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; Sa

yım Sözcümüz bu mtaddtenJin geri ataması konusun-
dalkli ısrarı anlamakta güçlük çektiğinü söylediler. Ben 
de ıgerçddtıeını omlaımıalkıta gücük cekliyorum; Sayın 
Komüsyon acaba bu maıddeytiı ged laltaııamnalk için niçin 
bu kadar üSfiaırMıır? 

Suıalme geçiyorum Sayın' Başkaruım, Menklez Ban-
Ifcaısı IBaştoanıman Sayım Devlet Başjkamı tarafımdan ta
yin edilmesiyle, acaba enflasyonu önlemeyi mi 
lamaçlaımıaiktadırflar, 'bumu mu düşünüyorlar? 

Diğer bir Ikonu; Sayım Devlet Baştanımın görev
leri Anayasa Tasarısında ıtadat edüMrikem, enflasyonu 
önlemekle iigü fherJıamgi bir görev kemdıisine vertil-
memiiş. Aoaba bu madde life Sayın Devlet Başkanına 
emtöasyomu önleme görevi ve verilmek; İstdnraıelfcte 
mfidic? 

Teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın TuBcuy 
A3 ASIM İĞNECİLER — Sapn BaşUcam, usul 

haıkkındaî., 
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BAŞKAN — Müsaade! 'buyurum, demim 'ifade et
tim, 'billiyoruım; verilen önergeyi oylaıttnaımı isteye-
odkskıiz. 

A. ASIM İĞNECİLER — Herhalde, efendim. 
İBAŞKAN — Onu tahinim ediyorum. Yalınız so

ruların, her maddede olduğu gibi, tekrar ifade ede
yim, sorularım maddemin yeni alacağı şekfim tespitti 
'bakımumdan son derece faydalı olduğu mülahazasıy
la, değerli arkadaşlara 'bu dımlkânı veriyorum. 

ISayin İğneciler, rica edeyim. Zaten liki arkada
şımız kaldı. Orilar da sorsunlar. Koımıiısyon, cevabını 
verdikten sonra önergeyi oylatacağım. Teşekkür ede-
ırüm Sayın İğneciler. 

Evet Sayın Tuzcu, çoik kısa.^ 
ŞADAN TUZCU — (Benden evvel soran arka

daşlar sorduÜaır.j Teşdkkıür ederim, ben sormayaca
ğım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSayım Hazer buyurum.; 
MEHMET HAZER — Efendim, bu Merkez Ban

kası Kanunu 19'7Q yılında hazırlanırken de Meclis
te bulunuyordum:. Zannediyorum 1 - 2 maddesi üze
rine 'de) konuşmuştum. Sayım Komisyondan şunu rica 
ediyoruıml: 

Merkez Bankası Başkanının tayimlimdeki sıkıntıda, 
hükümet tarafından tayinlinden filanı, değil, belki 
Merkez Bankası Başkanıyla Merkez Bankası Yöne
tim Kurulu arasındaki ihtilaf rol oynam'alktadır. Bu
nu önlemek içlin de, madem ımetnd geri 'alacaklar, 
Merkez Banlkası Başkamı, t Hükümetçe, ©akanlar Ku
rulunca beş sene içim atanır, gerektiğinde de" bu müd
det uzatılabilir, diye geri alırlarsa maksada uygun 
'bir düzenleme yapılmış olur. Aksi takdirde bizim sis-
temiımlizdıe mevcut olmayan; yari bir Başbakan Cum-
Ihurbaşkanaınia blir post üçün, 'bir maltoam 'için 3 kişi in
ha ettiği, önerdiği zannediyorum yoktur ve böyle 
'bir örnek de bilmiyorum. Bu bir tereddüt ifade eder. 
Başbakanı ıbu kadar mütereddit bir hale sokmak da fri
zim sistemlimizde doğru değildir, Bizim ımemlıeketi-
rnıizde ayrıca bir eksikliktir.; 

ISayin Komisyondan ricam; geri laldıkları takdir
de, beş sene için hükümetçe atanır, bu beş sene müd
detle de uzatılabilir, ikaydı eski statüde, eski Kanun
da var. Böyle yaparlarsa maksat hâsıl olur zanne
diyorum. 

Teşekkür ediyorum^ 
iBAŞKAN — Sayın Aşkım, buyurumuz.-
Kusa lütfedin; çünkü aıikadaşlanrnızım sabrı bu 

konuda 'biraz azaldıt 
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AYDEMİR AŞKIN — Sayım Başkan, değeri 
üyeler;" 

Her şeyden önce Komisyona, Genel Kurulun eği-
imrimi dikkate alarak maddeyi o yönde yeniden dü
zenleme kararı laJmıış olmasından dolayı teşekkür edi
yorum ve önerilenim o yönde olacaktır; maddenin 
oluşturulmasına katkıda bulunmak içjimj 

iBirimdisi; 141 inci maddenin 'birinci paragrafım
da; «Balkanlar Kurulu tarafından tespit edilen para . 
ve kredi ilkelerini, kafcnımıa planları ve yıllık prog
ramlara uygun tarzda yürütmek..*». 

Sayın Sabuncu'nun da çok haklı olarak işaret 
ettikleri gibi, 'bir ike yürütülmez, ülkeler uygulanır, 
politikalar yürütülür. Dolayısıyla burada ya «Para 
ve kredi politikalarını yürütmek» veya «'Para - kre
di ilkelerimi uygulamak» şekillinde değiştirilmesi yerin
de olur. Birimcisi 'bu. 

İkincisi; «Türkiye Oımhuriiyet Merkez Bankası, 
Devlet, iktisadî kamu 'teşebbüsleri, belediyeler ve özel 
idarece çıkartılmış tahvilleri satım 'allamaz.» denili
yor. 

, Aslında Merkez Bankasının 'tahvil satın alıp al
madığını iyice bilmiyorum; ama ben Merkez Banka
sının tahvil satım aldığını görmedim. Tahvil1 üzeri
ne avans verir Merkez Banlkası. Nitekim; Devlet Ya
tırım Bankasımıım 19 milyar' avansı, 19 miyar lira
lık da tahvil üzerine almış olduğu avans vardır. Do
layısıyla eğer tahvil üzerine avansı da kapsıyorsa bu 
madde çok tehlikeli ıbir maddedir. Dolayısıyla bu 
hususun açıklığa kavuşturulması gereklidir. 

Diğer önemli bir husus; Biz, Türkiye'nin bugü
nünü değil, yarınını düşünmeliyiz. Belki yarın İs
tanbul'a metro yapılacaktır, Ankara'ya metro yapıla
caktır, belediyelerimiz tahvil çıkarmak zorunda ka
lacaklardır. Bu tahvillerin eğer bir kısmı Devlet tara
fından satın alınmazsa başkalarına plase etmeleri 
mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceğini 
şimdiden sınırlı büyüklükler içerisinde tutmaya çalış
mak, yukarıdan beri iddia edilen Türkiye'yi hızlı, 
dengeli kalkındırma iddialarıyla çelişir kanısındayım. 
Bu hususta da dikkat edeceklerini ümit ediyorum. 
Eğer bunlar dikkate alınacaksa biz önergemizi; yani 
«Merkez Bankası Başkanının önereceği üç kişi ara
sından seçilmesi» şeklinde maddenin tamamen değiş
tirilmesine ilişkin önergemizi geri alabiliriz. 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın önder, zannederim bütün sorular soruldu. 
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NAZMt ÖNDER — Sayın Başkanım; evet efen
dim. Ben Merkez Bankası Kanununun 52 nci mad
desiyle ilgili olarak bir soru soracaktım, Sayın Sabun
cu sordular. 

BAŞKAN — Sordular. Teşekkür ederim. 
Sayın Aykol, şimdi bu soruları, eğer maddenin 

geri alınması kabul edilirse, maddenin düzenlenme
sinde değerlendirirseniz daha isabetli olur. Ayrıca, 
bilmiyorum tekrar bir açıklama yapmaya Başkanlık 
gerek görmüyor. Çünkü, daha evvel yaptığınız ko
nuşmaların hepsi sonradan sorulan soruların bir ce
vabı mahiyetindedir; ama iki kelimeyle belki açıkla
ma yapabilirsiniz. 

Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
ben de sadece teknik olmayan ve. hassas bir konuya 
değinmekle yetineceğim. 

Komisyonumuz herhangi bir maddeyi geri alıp 
almamakta ısrarlı olamaz. Bu kararı Genel Kurulu
muz verir. Biz, birkaç arkadaş konuştu diye oyla
madan önce geri alırsak, Genel Kurulumuzun kanaa
tini öğrenmemiş oluruz. Bir defa bu noktada gerek 
«Niçin ısrar ediyorsunuz?» diyen arkadaşlarımıza ce
vap, gerekse Genel Kumlumuzun mutmain olması 
için bunu önce arz ederim. 

Tekrar ediyorum; teknik olarak arkadaşlarımız 
maddenin muhtevasını eleştiriyorlar. Bu eleştirileri 
Komisyonumuzun değerlendirebilmesi için bu eleşti
rilerle ilgili önergelerin gündeme gelmesi lazım. Şu 
anda konuştuğumuz konu şudur : Kabul ettiğimiz 
140 inci madde muvacehesinde Merkez Bankasını dü
zenleyelim mi? O şekilde önergeler kabul edilir ki, 
belki de bu özel olarak 140 inci maddeye ithal edi
lebilir. Bunu şu anda söyleyemeyiz; ama Merkez 
Bankası düzenlensin mi, düzenlenmesin mi konusun
da Genel Kurulumuzun görüşünü öğrenmek; eğer 
düzenlenmesi yolunda bir noktaya varırsak, o tak
dirde biz Sayın Aşkın'ın dediği gibi, önergeleri dik
kate alarak maddenin muhtevasını aşağı yukarı ta
mamen değiştirdik, yeni belirecek görüşler ve Genel 
Kurulun oylaması sonucuna göre tamamını değiştir
meye amadeyiz. Niçin ısrar edelim? Arkadaşlarımız 
sanki belirli bir şekilde ısrar ediyormuşuz gibi söz alı
yorlar. Hayır, değil. Böyle bir ısrarımız yok; ama 
mantıksal olarak, surî mantık gereği yukarıda Mer
kez Bankasının ödevlerini düzenîemişseniz, bunu kı
saca düzenlemekte yarar olduğu kanısındayız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; 
Sayın Doğu ve Sayın Tutum'un verdikleri öner

geye Komisyon katılmıyor. 

Maddenin metinden çıkarılmasıyla ilgili... 
AKİF ERG1NAY — Sayın Başkanım; bir usul 

meselesi var. Ben açıklayayım bu konuyu. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, müsaade buyurun 

Bu önergeyi... 
AKİF ERGİNAY — Hayır efendim, kendileri 

düzelttiklerini söylüyorlar. Biz almadık yazılı olarak. 
Getirsinler bize, ondan sonra... 

BAŞKAN — Sayın Erginay, bakın bu tam oyla
ma sırasında ileri sürülecek usul konusu değil. 

AKİF ERGİNAY — Usul konusudur. 
BAŞKAN — Bu maddenin metinden çıkarılma

sıyla ilgili önergelere Sayın Komisyon katılmamakta
dır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 

Biliyorsunuz dikkate alınmasını oylattım. Madde
nin metinden çıkarılması dikkate alınmıştır Meclisi
mizce. Binaenaleyh, Komisyona gidecektir, tekrar ge
lecektir, kesin oylama o zaman olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

142 nci maddeyi okutuyorum. 

B. Bütçeler 

1. Bütçelerin hazırlanması ve uygulanması 

MADDE 142. — Devlet ve kamu tüzel kişilerinin 
harcamaları, en fazla bir yıllık bütçelerle yapılır. 

Genel ve katma bütçeler ile kamu iktisadî teşeb
büsleri bütçelerinin nasıl hazırlanacağı ve uygulana
cağı kanuna gösterilir. Kamu iktisadî teşebbüslerinin 
bütçeleri, müfredatlı tek bir Konsolide bütçe içinde 
toplanır. 

Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar ve
ya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için, özel 
süre ve usuller koyabilir. 

Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışın
da hiç bir hüküm konulamaz; mevcut kanunların 
hükümlerini açıkça veya dolaylı olarak değiştiren ve
ya kaldıran hükümler getirilemez. 

BAŞKAN.- Bu madde ile ilgili- değişiklik öner
gelerini okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 
142 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Nazmi ÖNDER 
Necdet ÖZDOĞAN 

Ali. DİKMEN 
Ayhan FIRAT 

Mustafa YÜCEL 
Bekir Sami DAÇE 
Yavuz ALTOP 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Turhan. GÜVEN 

İbrahim GÖKTEPE 
Halil AKAYDIN 

Recai DİNÇER 
Fuat YILMAZ 

Yılmaz ÖZMAN 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Şadan TUZCU 
Türe TUNÇBAY 
Nihat KUBİLAY 

Azmi ERYILMAZ 
Muhsin Zekâi BAYER 

A. Avni ŞAHİN 
Mehmet Velid KORAN 

Paşa SARIOĞLU 
Atalay PEKÖZ 

Orhan CİVELEK 
Halil. İbrahim KARAL 

Mehmet KANAT 
Turgut YEĞENAĞA 

Abdurrahman YILMAZ 
Necmi ÖZGÜR 

1. Doğan GÜRBÜZ 
Osman YAVUZ 

Avni MÜFTÜOÖLU 
Tandoğan TOKGÖZ 

Halil Erdoğan GÜREL 
S. Feridun GÜRAY 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Zeki YILDIRIM 
Mehmet PAMAK 

A. Asım İĞNECİLER 
Kâzım ÖZTÜRK 

Feridun Şakir ÖÖÜNÇ 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

M. Utkan KOCATÜRK 
E. Yıldırım AVCI 

Adli ONMUŞ 
Abbas GÖKÇE 
Ahmet SARP 

Cemil ÇAKMAKÇI 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

Salih İNAL 
Ahmet Senvar DOĞU 

MADDE 142. — Devletin harcamaları ile Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin 
harcamaları, en fazla bir yıllık bütçelerle yapılır. 
Genel ve katma bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve uy
gulanacağı kanunla gösterilir. 

Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar ve
ya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için, özel 
süre ve usuller koyabilir. 

Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışın
da hiç bir hüküm konulamaz; mevcut kanunların 
hükümlerini açıkça veya dolaylı olarak kaldıran hü
kümler getirilemez. 

Gerekçe : Kamu iktisadî Teşebbüsleri, kuruluş
larından beri özellikle ve ihtimamla Sayıştay dene
timi dışında tutulmuşlardır. Zira bu kuruluşların 
ekonomik alandaki çok yönlü faaliyetlerini, gayeleri
ne varış derecelerini, prodüktivite ve rantabiliteleri-
ni, alınan neticelerde işletme içi ve işletme dışı fak

törlerin payının sadece gelir gider hesaplarının in
celenmesiyle tespiti mümkün değildir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 142 nci maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilerek düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Orhan BAYSAL Şadan TUZCU 

Önerilen madde metni : 
B. Bütçeler : 
1. Bütçelerin hazırlanması ve uygulanması. 
MADDE 142. — Devletin harcamaları ile Kamu 

İktisadî Teşebbüsleri dışındaki Kamu tüzelkişilerinin 
harcamaları en fazla bir yıllık bütçelerle yapılır. Ge
nel ve katma bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve uygu
lanacağı kanunla gösterilir. 

Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar ve
ya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel 
süre ve usuller koyabilir. 

Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışın
da hiçbir hüküm konulamaz; mevcut kanunların hü
kümlerini açıkça veya dolaylı olarak değiştiren veya 
kaldıran hükümler getirilemez. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 142 nci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve tek
lif ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

Mehmet Velid KORAN 
M. Talât SARAÇOĞLU 

1. Doğan GÜRBÜZ 
Zeki YILDIRIM 

Muhsin Zekâi BAYER 
Erdoğan BAYIK 

Bütçelerin hazırlanması ve uygulanması. 
MADDE 142. — Devletin ve Kamu İktisadî Te

şebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcama
ları, en fazla bir yıllık bütçelerle yapılır. 

Malî yıl başlangıcı ile genel ve katma bütçelerin 
nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla belirle
nir. 

Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar ve
ya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel 
süre ve usuller koyabilir. 

Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışın
da hiçbir hüküm konulamaz; mevcut kanunların hü
kümlerini açıkça veya dolaylı olarak değiştiren ve
ya kaldıran hükümler getirilemez. 

Sayın Başkanlığı 
Tasarının, «Bütçelerin hazırlanması ve uygulan

ması» ile ilgili 142 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
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değiştirilmesinin görüşülmesini takdirlerinize raz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Cemil ÇAKMAKLI 

Bütçelerin hazırlanması ve uygulanması : 
MADDE 142. — Devletin ve kamu iktisadî te

şebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcama
ları yıllık bütçelerle yapılır. 

Genel ve Katma Bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve 
uygulanacağı kanunla gösterilir. 

Kalkınma planlarında öngörülen yatırımlar veya 
bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için kanunla 
özel süre ve usuller konabilir. 

Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili olmayan hüküm
ler konamaz. 

Sayın Başkanlığı 
Anayasa tasarısının 142 nci maddesinin 1 inci 

fıkrasının son cümlesi olan «Kamu iktisadî Teşeb
büslerinin bütçeleri, müfredatlı tek bir konsolide büt
çe içinde toplanır» ifadesinin fıkradan çıkartılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla^ 
Ayhan FIRAT 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 142 nci maddesinin 1 inci fıkrasının son 

cümlesi olan; 
«Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bütçeleri müfre

datlı tek bir konsolide bütçe içerisinde toplanır» 
İbaresinin metinden çıkartılmasını arz ve teklif 

ederim. 
Ahmet Senvar DOĞU 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 142 nci maddesinin, ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve KİT 
Bütçelerinin düzenlenme şekli kanunda gösterilece
ğinden, sayısı 170'e varan bu tür bütçelerin bir büt
çede toplanmasının imkânsızlığı karşısında fıkranın 
ikinci cümlesinin metinden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI A. Fehmi KUZUOĞLU 

Zeki ÖZKAYA 
Genel, Katma bütçeler ile Belediye, Özel İdare 

ve köy bütçelerinin, Kamu iktisadî Teşebbüsleri 
bütçelerinin nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı ka
nunla gösterilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 142 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki 

«en fazla» kelimelerinin kaldırılmasını ve 2 nci fık

rasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Akif ERGINAY 
2 nci Fıkra : 
«Genel ve Katma Bütçelerin hazırlanma, uygu

lanma ve denetlenme usulleri kanunla gösterilir.» 
BAŞKAN — 1 inci önerge Sayın önder'in. 
Buyurun Sayın önder. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Önergelerin çoğu iktisadî devlet teşekküllerine ait 

bütçelerin bir konsolide bütçe halinde birleştirilme
sinin madde metninden çıkarılması yolundadır. 

Şimdi tekrar bir yoklama yaptık; Komisyonu
muz bu önergelere katılmaktadır. Zamandan tasarruf 
için bunu müzakerenin önünde arz etmeyi görev bi
liyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Esasen buradaki sayın üyelerin verdiği önergeler 

hemen hemen birbirinin aynı; yalnız kelime değişik
likleri var. En önemli kısım konsolide 'bütçenin çıka
rılmasıyla ilgili hükümdü. 

Tahmin ederim hiçbir sayın üyenin, önerge ve
ren üyenin bu konuda başka bir görüşü yoktur. 

O itibarla... 
AHMET SENVAR DOĞU — Katılıyoruz da 

efendim; tutanaklara geçmesi bakımından bazı açık
lamalar yapmakta fayda var. 

BAŞKAN — Bu önergelerin tümüne Saym Ko
misyon katılmaktadır. Sayın Komisyon katıldığına 
göre, sırf konsolide bütçe konusunda 1 inci fıkranın 
2 nci cümlesi; öyle mi Sayın Akyol? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Kamu iktisadî teşebbüslerinin büt
çeleri, müfredatlı tek bir konsolide bütçe içinde top
lanır.»! Bunun çıkarılmasına?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Evet Sayın Başkanım; bu cümlenin çı
karılmasına ve maddenin bu şekliyle kesin olarak oy
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, usulle ilgili... 
Bakın bir usul konusu var burada. 
NAZMI ÖNDER — Usulle ilgili arz edecektim 

efendim. 
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BAŞKAN — Usulle ilgili söz veriyorum; 'buyu
run Sayın önder. 

HlLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, usul hak
kında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Size de vereceğim efendim; bir sa
yın üye konuşsun. 

Sayın Doğu, size de vereceğim. 
Buyurun Sayın önder, 
NAZMİ ÖNDER — Sayın Başkanım, kamu ik

tisadî teşebbüsleriyle ilgili olarak arkadaşlarımızla 
birlikte hazırlamış olduğumuz .önergeler, esasında 
Anayasa Tasarımızın 192 nci maddesiyle ilgili; 142, 
143, 145 inci maddelerle ilişkisi dolayısıyla önergeler 
hazırlanmıştır. 

192 nci maddede Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
denetimlerinin Sayıştay tarafından yapılacağı belir
lenmekte; ancak bizim 147 nci maddeden sonra 148 
inci madde olarak arz ettiğimiz bir önergemiz daha 
var. Oysa, 192 nci maddeden çıkarıldıktan sonra, 
mutlaka yeni bir madde ilavesinin gerekeceğini, onun 
için bu maddelerin birbirleriyle ilgili olduğunu belir
tir, Komisyonun bu yönde gerekli çalışmayı yapma
sını arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın önder. 
Sayın Sabuncu, buyurun. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sayın Komisyon 142 nci maddeyle ilgili olarak 

önergelere katıldıklarını beyan ettiler. Önergeler, her 
ne kadar birbirlerine çok benziyorlarsa da, bazı fark
lılıklar var. Sayın Doğu ile bendenizin, değerli arka
daşlarımla beraber imzaladığımız önerge, birbirinden 
çok farklı; en azından bir örnek olarak gösteriyo
rum. 

Sayın Doğu, «Kamu iktisadî Teşebbüslerinin büt
çeleri, müfredatlı tek bir konsolide bütçe içerisinde 
toplanır.», ibaresinin kaldırılmasını istiyor; ama yu
karıda «Devletin ve kamu tüzelkişilerinin harcama
ları» deyince, hepsi giriyor işin içine gene. 

Sayın Komisyonun bu konuda neyi dikkate aldı
ğını açılk olarak belirtmesi gerekir; bir noktada yazı
lı olarak lütfederlerse, herhalde daha makul olacak
tır, 

Bendenizin diğer arkadaşlarla imzaldığım öner
gemde, «Devletin ve .kamu iktisadî teşebbüsleri dışın
daki kamu tüzelkişilerinin harcamaları»' tabiri geçi
yor. 

Bir de 143 üncü maddede (Geçmedik ona, usul 
bakımından arz ediyorum) «Genel ve katma bütçeler 
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ile belediye ve özel idare bütçeleri açısından malî 
yıl başlangıcı kanunla belirlenir.», diyor; «Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinde, bütçe döneminin başlangıcı 
Oca'k ayının birinci günüdür.», diye bir durum var. 
143 üncü madde geldiği zaman, biz Kamu iktisadî 
Teşebbüslerinin bütçelerinin de kanunla düzenlenme^ 
si hükmünü getirecektik. O nedenle de 142 nci mad
denin ikinci fıkrasına «Genel ve katma bütçelerin 
nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla gösteri
lir»! ibaresinin başına, önergemizde «... malî yıl baş
langıcı ile» İbaresini eklemiştik. Komisyonun neye 
katıldığını bilmemizde bu bakımdan yarar görüyo
rum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, be
nim değineceğim 'konulara genç arkadaşını Sabuncu 
değindiler; özellikle kusa bir şekilde belirteceğim. 

Mademki Komisyon maddenin tümü üzerinde ye
niden bazı değerlendirmeler yapacak; arkadaşlarımı
zın söylediklerine ilave olarak şu hususu da dile ge
tirmek isterim. 

Maddenin son fıkrasında «Bütçe kanununa, büt
çe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konula
maz; mevcut kanunların hükümlerini açıkça veya do
laylı olarak değiştiren veya kaldıran hükümler getiri
lemez». denilmiş. Bu eski Anayasamızda da vardı; 
fakat bütçelerimiz yamalı bohça gibi bütün korsan 
maddelerle doldurulmuştur; bunun müeyyidesini hiç
bir zaman bulamadım. Müeyyidesi, sadece uygula
maya geçildikten sonra, o hükümler icra alanı bul
duktan sonra talep üzerine Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptalle sonuçlanmıştı; ama bu tarzda bir uy
gulama, bizim bütçede istediğimiz neticeyi almaktan, 
nezahatı yapmaktan mahrum bir uygulama halinde 
kalıyor, yani topal bir muamele olarak kalıyor. İs
terdik ki, buraya da bir müeyyide maddesi konulsun. 

Acaba Sayın Komisyona bu yönde önereceğimiz 
bir iki teklif kendileri tarafından nasıl karşılanacak
tır?.. Onu öğrenmek istedim. 

BAŞKAN — Teşöklkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Çakmaklı. 

CEMtL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, usul 
mü, esas mı konuşacağımı, doğrusu konuşmaları din
ledikten sonra şaşırmış bulunuyorum. Ancak, usul 
hakkında söz aldığıma göre, bir konuyu usul içeri
sine girer düşüncesiyle hatırlatmak istiyorum, 
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Bu bölümde, «Bütçeler»! bölümünde eğer (bu mad
de geri çekilirse, vakit kazanmak anlamında diğer 
maddelere geçeriz gerekçesiyle; bakın, malî yılda Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri nasıl gidiyor... O bütçelerin 
görüşülmesinde, belediye, özel idareler, Kamu iktisa
dî Teşebbüsleri bütçelerinde hep aynı tekrar sürüp 
gidiyor. Bu bölüm kendi içinde bir bütündür. Dola
yısıyla bütçe ve bunun alt ayrıntısını düzenleyen hü
kümler, bir maddeyi çekerek, diğerlerine geçerek dü
zenlenmez; ya bölümü alsınlar ya da görüşler ortaya 
çıksın. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Ben şöyle kısa 

bir açıklama yapayım, 
Değerli üyeler; 
Şimdi bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cüm

lesinin çıkarılmasıyla ilgili önergeler var, Komisyon 
buna katılıyor, Bunu tensip ettiğiniz takdirde kesin 
oyunuza sunarım. Diğer önergelerde Komisyonun 
mutlaika dikkate alması gereken konular var, o öner
geleri de dikkate alınmak üzere oylarınıza sunar, öy
le Komisyona tevdi ederim. Yalnız, sizlerin bu açık
lamalarınız ve benim 'bu görüşüm üzerindeki Komis
yonun görüşünü rica edeyim. 

Sayın Akyol, böyle yapmamızda yarar umar mı
sınız?.. Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, «İktisadî Devlet Teşek
küllerinin Bütçesi»! 'sözü, 142, 143, 145 ve 192 nci 
Sayıştayla ilgili olan maddede geçmektedir. 

Pek tabiî olarak, ıbir madde kesin olarak hangi 
şekli alacaksa, Genel Kurulun oylarıyla bir defa al
dıktan sonra, gelecek maddelerde zaiten biz bunlar 
hakkındaki görüşümüzü arz edeceğiz. Pek tabiî ola
rak, bir maddede düzenlenen anakonunun diğer alt 
maddelerde ne şekil alacağı, o konudaki oylamadan 
sonra ortaya çıkacaktır. 

Arkadaşlarımız sordular; şu anda «Kamu İktisa
dî teşebbüslerinin 'bütçeleri, müfredatlı tek bir kon
solide bütçe içinde toplanır.» cümlesinin çıkarılması 
yolunda verilen önergelere katılıyoruz. 

Bu maddeyle ilgili başka önergeler var. Onlar 
geldiği zaman fikrimizi söyleyeceğiz. 

«Bütün bu beş altı maddeyi, bölümü birden geri
ye alın»ı yolundaki Çakmaklı Arkadaşımızın görüşü
ne ise, kesinlikle katılamıyoruz. Burada maddeler gö
rüşülmeli, tartışılmalı, Genel Kurulun fikri belli ol
malı, bize vereceği talimat belli olmalı ondan sonra, 
ancak bu maddeleri geri almalıyız. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Konu anlaşılmıştır. Evvela kesin katıldıkları kıs

mı oylarınıza sunup (kararınızı alacağım, ondan son
ra diğer önergeleri işleme koyacağım, üzerinde mü
zakere açacağım. 

Değerli üyeler; 
«Kamu iktisadî teşebbüslerinin bütçeleri, müfre

datlı tek bir konsolide bütçe içinde toplanır.» cüm
lesinin maddeden çıkarılması ile ilgili üç önerge var, 
bu önergelere Sayın Komisyon katılmaktadır. Kesin 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddeden çıkarılması kabul edilmiştir. 

Diğer önergeler; Sayın Önder, Sayın Baysal ve 
Sayın Tuzcu ve Sayın Önder'in arkadaşlarının öner
geleri hemen hemen kelime kelime birbirinin aynı
dır. Hangi Sayın üye hu önerge üzerinde açıklama 
yapacak?.. 

Sayın Önder (buyurun efendim. 

NAZMİ ÖNDER — Benim ve arkadaşlarımızın 
arz etmiş olduğumuz önergeyle ilgili olarak; 142 nci 
maddenin ikinci fıkrasındaki «Kamu iktisadî teşeb
büslerinin 'bütçeleri, müfredatlı tek bir konsolide 'büt
çe içinde toplanır.» cümlesinin çıkması idi; o da ger
çekleşmiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, diğer kısmı üzerinde durmu

yorsunuz?.. 
NAZMÎ ÖNDER — Evet, durmuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu'nun önergesi aynı
dır. 

HİLMİ SABUNCU — Benim önergemde bir fark-
lılılk var Sayın Başkanım. 

«Malî yıl başlangıcı ile genel ve katma bütçele
rin nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla dü
zenlenir.», diyor. Yani 143 üncü maddeyi bu madde 
metnine ithal ederek, bir maddenin kaldırılmasını is
tiyorum aynı zamanda. 

BAŞKAN — Yani 143 üncü maddenin kaldırıl
ması m, bu metne ilavesini istiyorsunuz. 

HİLMİ SABUNCU — Müsaade eder misiniz, 
metin üzerinde; «Madde 142. — Devletin ve kamu 
iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin 
harcamaları en fazla bir yıllık bütçelerle, malî yıl 'baş
langıcı ile genel ve katma bütçelerin nasıl hazırlana
cağı ve uygulanacağı kanunla 'belirlenir.»! Burada kat
tığımız «Kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu 
tüzelkişileri» ibaresiyle, ilkinci fıkrada «Genel ve kat
ma bütçeler», ibaresinden önce 143 üncü maddenin 
kanunla belirleneceği hükmü (Nitekim bu fıkrada 
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«Kanunla gösterilir»' diyor.) ve aynı fıkradaki 
«Genel ve 'katma 'bütçeler ile Kamu İktisadî Teşeb
büsleri bütçelerinin» ibaresi 'birinci fıkrada getirilen 
değişikliğe uygundur. O nedenle, diğer arkadaşları
mın da dile getirdikleri gibi, 143 üncü maddede «Ka
nunla. belirlenir»! ibaresinde küçük 'bir farklılık var. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Salbuncu ve arkadaşlarının önergesi üzerin

de söz isteyen sayın üye?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Önergenin lehin

de söz istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın Saibuncu'nun önergesine katılmam dolayı

sıyla, lehinde konuşmak istiyorum. 
Gerçekten bir madde tasarrufu yanında, ilgili 

maddeyi daha derli toplu, Anayasada bulunması da
ha uygun, daha güzel bir metin haline getirmektedir. 
Bu nedenle, KomLyonun bu önergeyi benimseyerek 
gereğini yapmasında fayda görmekteyim. Oylama sı
rasında arkadaşlarımızın da bu konuya dikkat etme
leri halinde, sanırım Anayasaya yakışır daha güzel 
'bir madde tedvinine imkân doğacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
AYHAN FIRAT — Önergenin lehinde söz isti

yorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; . 
Benim 143 üncü maddeyle ilgili bir önergem var

dır; 'bu önergede 143 üncü maddenin son paragrafın
da yer alan, «Kamu iktisadî teşebbüslerinde, bütçe 
döneminin 'başlangıcı Ocak ayının birinci günüdür» 
ibaresinin, aynen Sayın Sabuncu'nun teklif ettiği gi
bi, çıkartılması gerekir. Zira, bazı iktisadî devlet te
şekküllerinde bütçe yılının başlangıcı ocak ayı alın
maz. Mesela Şeker Şirketinde şubatta işlenen pancar 
ve maliyet fiyatlarının çıkartılması için bunlar bir 
önceki yıla aktarılır. Dolayısıyla, burada kalan tek 
cümleyi 142'nin altına monte ederek, 143'ün kaldırıl
masında büyük yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Evet, başka söz isteyen yok. Komisyonun görü

şünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, Sayın Sabuncu'nun 
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önergesine de katılıyoruz ve birinci fıkrada «Devle
tin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tü
zelkişilerinin harcamaları»1 deyiminin katılması yo
lundaki bu önergeye de katılıyoruz ve 143 üncü mad
denin bu şekilde kaldırılmasıyla tek madde halinde 
kesin olarak oylanmasını rica etmekteyiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenin aynen oylanmasını isti
yorsunuz, 

Teşekkür ederim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım bir 

soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sorun, buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Buraya «Mahallî 

idare bütçelerinin»* ibaresinin eklenmesinde acaba bir 
sakınca var mı? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Akyol, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, bu şekliyle kâfidir 
eiendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Sabuncu ve arkadaşlarının önergeleriyle bu 

maddeye verdikleri şekil ve 143'le 142 nci maddenin 
bu tarzda ifade edilmesi, bir araya getirilmesi konu
suna Komisyon katılmaktadır. 

AHMET SENVAR DOĞU — 141'in de kalkma
sı. Sayın Sözcünün ifadesi aynen öyle idi. 

BAŞKAN — 141 değil, 141 ayrı. 142 ile 143'ü 
birleştirerek bu önergenin dikkate alınmasına kesin 
olarak katılıyorlar. 

AHMET SENVAR DOĞU — Maddeyi bir kere 
daha okuyalım. 

BAŞKAN — Peki efendim okutuyorum: 
«(MADDE 142. — Devletin ve kamu iktisadî te

şebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcama
ları, en fazla bir yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl baş
langıcı ile genel ve katma bütçelerin nasıl hazırlana
cağı ve uygulanacağı kanunla belirlenir. 

Kanun, kalkınma planlan ile ilgili yatırımlar ve
ya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel 
süre ve usuller koyabilir. 

Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında 
hiçbir hüküm konulamaz; mevcut kanunların hüküm
lerini açıkça veya dolaylı olarak değiştiren veya kal
dıran hükümler getirilemez.» 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Maddenin is
mi okunmadı. Başlıkta bir değişiklik yok mu? 

BAŞKAN — Evet, haklısınız. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, başlığın değişmesine 
gerek yok efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; evvela önergeyi kesin oylarınıza 

sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Kakül 
edilmiştir. 

Maddeyi; 142 ile 143 üncü maddelerin bu öner
geyle birleştirilmiş şeklini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 142 nci madde birleş
tirilerek bu önerge istikametinde kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, kesin 

mi oyladınız?.. 
BAŞKAN — Kesin oyladım efendim. 
CEMİL ÇAKMAKLI — «Kesin»; diye ifadede 

bulunmadınız. Şimdi başka önergeler de var bura
da : Sayın Erginay'ın, Sayın... 

BAŞKAN — Efendim, artık bu önerge kalbul edil
dikten ve madde de kesin oylandıktan sonra, diğer 
önergeler üzerinde bir işlem yapmam mümkün de-
ğil. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Bazı farklar var Sayın 
Başkanım. Mümkün mü efendim? 

BAŞKAN — Oylattık efendim. Sayın Çakmaklı, 
eğer çok önemli addediyorsanız, bu Anayasanın ikin
ci görüşülmesinde dikkate alınır. Ben kesin oya sun
dum. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, tuta
naklara bakınız «Kesin oy» demediniz, «Önergeyi 
oylatıyorum»! dediniz ve... 

BAŞKAN — Önergeyi de kesin oy dedim, mad
deyi de. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Lütfen efendim tuta
naklara bakın. «Kesin oylama»ı demediniz. 

BAŞKAN — «Kesin» dedim efendim. Dedim, 
baktırırım. Baktırırım, eğer bir hata varsa düzeltiriz. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Lütfen efendim. Bir sü
rü önergeler var. Önergeler sırasıyla .görüşülür, üze
rinde konuşulur... Ne biçim bir usuldür bu Sayın 
Başkanını? Anlamak mümkün değil. 

BAŞKAN — Gayet açıik. Bunun götürülecek baş
ka şekilde... 

CEMİL ÇAKMAKLI — Hayır efendim, götürü
lecek yol var efendimi. 

BAŞKAN — Efendim şimdi bakınız, sayın üye
ler burada; iki maddenin birleştirilmesi ve bir mad
de haline getirilmesi istendi. Bu verilen önerge kesin 
oya sunuldu, kabul edildi. Ondan sonra da maddeyi 

aynı şekilde Genel Kurulun kesin oyuna sundum ve 
bu şekilde madde kabul edildi. Madde artık bu şekil
de kabul edildikten sonra, tekrar diğer önergeleri işle
me koymaya imkân yok tabiî. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, insan ken
di yapar, kendi taparsa böyle olur. Orada önerge du
rurken, üzerinde hiç görüş alınmazken ve «Ben bunu 
böyle yaptım, kesin olarak oyladım» derseniz, bu böy
le olur işte; ama kesin olarak oyladığınızı ben duy
madım, efendim. 

BAŞKAN — Oyladım efendim, oyladım. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Usul hatası vardır, dik

katinize sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
144 üncü maddeyi okutuyorum : 

3. Bütçenin görüşülmesi 
MADDE 144. — Bakanlar Kurulu, genel ve kat

ma bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminlerini göste
ren raporu, malî yıl başından en az üç ay önce, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

'Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Büt
çe Komisyonunda incelenir. Bu komisyona, iktidar gru
bu veya gruplarından en az yinmibeş üye katılır; ko
misyonun kalan onbeş üyesi, oranlarına göre diğer si
yasî parti gruplarından ve bağımsızlardan oluşur. 

Bütçe Komisyonunun iki ay içinde kabul edeceği 
metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve 
malî yıl başına kadar karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, genel ku
rulda, Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler 
hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerin
deki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve de
ğişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmak
sızın okunur ve oya konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe ka
nunu taşanlarının genel kurulda görüşülmesi sırasın
da, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bu
lunamazlar. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi var; oku

tuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 144 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan «en az üç ay önce» ibaresinin «en az 75 gün 
önce» olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki 
«İki ay» müddetin, «50 gün» olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 
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BAŞKAN — Sayın Erginay!... Yoklar. 
AHMET SENVAR DOĞU — Ben kabul ediyo

rum, Sayın Başkanımı. 
BAŞKAN — Sayın Erginay'ın önergesinde imza

nız yoktur. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

ben kabul ediyorum, bir imza ilavesiyle halledebiliriz 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da; bakın bu ko
nu şöyle halledilir : Bir önerge vardı; sahibi yok işle
me koyamadık. Binaenaleyh başka önerge olmadığına 
göre, madde üzerinde söz isteyen sayın üyelere söz 
verdim. 

Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Maddenin lehinde 

konuşacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de- <-

ğerli arkadaşlarım; 
Bütçenin görüşülmesiyle ilgili 144 üncü maddenin, 

Sayın Anayasa Komisyonumuzdaki birlikte çalışmala
rımız sırasında aşağı yukarı anaçerçevesi belli olmuş
tu. Genellikle benim katıldığım noktalar üzerinde Sa
yın Komisyonun bizim görüşlerimize itibar ederek 
bazı noktalan benimsemiş olmalarından dolayı, ken
dilerine şükranlarımı ifade etmek isterim. 

Madde, bu haliyle Bakanlar Kuruluna, «Bakanlar 
Kurulunun hazırladığı bütçe metnini 3 ay öncesi Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunacağını» amirdir. 

Hatırlayacaksınız, eski Anayasamızda da buna 
benzer hükümler vardı ve 1050 saydı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununa da buna benzer hükümler 'ila
ve etmiştik Danışma Meclisinde. 

Sayın Başkanım, yalnız benim endişemi mucip 
bir nokta var. Bu «3 ay» iki meclisli devreye aitti. 
Yani, bir Senatoda görüşülme devresi vardı ve Büt
çenin görüşülmesinde özel bir usul uygulanmaktaydı; 
Anayasa gereği bütçe önce Senatoda daha sonra 
Millet Meclisinde görüşülmekteydi. Komisyonumu
zun ikinci meclis tercihi henüz kesin belli değil; fa
kat görünüyor ki, ikinci meclis devrede olmayacak. 
Bu nedenle bu «3 ay»lık sürenin biraz fazla olduğu 
kanısındayım ben, «Bu «3 ay»'lık devreyi, hiç ol
mazsa «75 güne», «2,5 ay»'a veyahut «2 ay»'a in
dirmekte faydalar vardır; zaman kazandırması yö
nünden, hem de hükümete zaman kazandırması yö
nünden. Süreyi kısalttığımız zaman bütçenin Mecli

se geliş tarihi biraz daha geç aylara, Kasıma doğru 
itilecektir ve hükümetimize bu imkân tanındığı tak
dirde, mevcut trentleri, alamadıkları trentleri, tahsi
lat trentlerini alma imkânı da verecektir ve daha sağ
lıklı tahmin yapabilme imkânı doğacaktır. Bu ne
denle, oraya ufak bir ilave yapılması, Komisyonu
muz tarafından benimsenerek yapılması çok fayda
lı olacaktır. Bu nedenle görüşlerimi kısaca özetledim. 

Teşekkür ederim Saym Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, sayın arkadaşlarım; 
Eğer, süre kısaltma için bir teklif olmasaydı, ben 

söz almayacaktım. 
Şimdi, üç aylık süre, eskiden beri böyle. Gerçi 

«tki meclis vardı; bu üç aylık süre iki meclis içjindi, 
üç ay şimdi azaltılabilir» deniyor; fakat maddeler 
iyi okunursa, burada görülecektir ki, Bütçe Komis
yonunun göreVi artıyor. Aşağıdaki bir maddeye göre, 
Kesinhesap tasarıları da Bütçe Kanunuyla beraber 
görüşülecek ve öyle sanıyorum ki, üç aylık süre yet
meyecek; belki geceleri daha fazla çalışılacak. O ba
kımdan, bu sürenin kısaltılması çok tehlikeli; bütçe
nin zamanında yetişmemesi gibi bir durumu meyda
na getirebilir. 

Böyle bir yola gidilmemesini tavsiye eder, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
ıBuyurun Sayın Haznedar. 
Al X MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın arkadaşlarımın vermiş olduğu önerge, büt

çenin mümkün mertebe kısa sürede görüşülmesi ko
nusu, aslında temenni edilir bir hususdur. Ancak, 
Anayasa Tasarısını tetkik ettiğimiz zaman, maalesef 
buna imkân olmadığı çok açıklıkla ortaya çıkmakta
dır. Sayın Narlıoğlu arkadaşımız da aynı konuya de
ğindiler. 

Şimdi, biz biraz evvel 142 nci madde ile 1667 Be
lediye ve 67 il özel idaresinin bütçelerimin de bu 
Bütçe Kanunuyla birlikte görüşülmesi hadisesini ka
bul ettik. 

Ayrıca, 147 nci madde, kesinhesapların da Bütçe 
Komisyonunca aynı anda tetkik edileceğini ve Genel 
Kurulda da, keza bir yıl evvelki kesinhesapların ka
rara bağlanacağım ifade ediyor. Bunun için 2,5 ay
lık sürenin yeterli olduğu kanısında değilim; hata 
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belki üç aylık süre içinde dahi bütün bunların layı-
kıyle tetkik edilemeyeceği kanısında olduğum için, 
aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Komisyonun bu konudaki görüşünü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Sayın Narlıoğlu ve' Sayın Haznedar arkadaşları-

mızm ifade ettikleri gibi, bu konuda küçük bir de
ğişiklik olduğu için, sürelerin muhafaza edilmesinin 
uygun olacağını tahmin ediyoruz. 

Bu maddenin bu şekilde oylanmasını rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 144 üncü maddeyi 
Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

145 inci maddeyi okutuyorum : 
4. Belediye, özel idare ve kamu iktisadî teşeb

büsleri bütçeleri 
MADDE 145. — Belediye ve özel 'idarelerin 

konsolide bütçe raporları, Bütçe Komisyonunda 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken incelenir. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri konsolide bütçe tasa
rısı, her yıl Aralık ayı başında Bütçe Komisyonuna 
sunulur. 

BAŞKAN —• Bu maddeyle ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 145 inci maddesinin tasarı metninden 

çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 
Ahmet Senvar DOĞU 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıda yer alan 145 inci maddenin bütünüyle 

çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 
Ayhan FIRAT 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 145 inci maddesinin metinden çıkarılma

sını arz ve teklif ederim. 
Akif ERGİNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 145 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Orhan BAYSAL Şadan TUZCU 

Tandoğan TOKGÖZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına , 
Anayasa Tasarısının 145 inci maddesinin tasarı 

metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Hilmi SABUNCU 
Zeki YILDIRIM 
Mehmet KANAT 

1. Doğan GÜRBÜZ 

Erdoğan BAYIK 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Mehmet PAMAK 
Mehmet Velid KORAN 

M. Talât SARAÇOĞLU Muzaffer SAĞIŞMAN 
Cevdet KARSLI 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 145 'inci maddesinin metin

den çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Lütfullah TOSYALI Fehmi KUZUOĞLU 
Zeki ÖZKAYA 

IDaınııışmai M'ecİsii Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 145 inci maddesinin birinci 

fıikrasıraın metinden! çıltoartıflmasiMiı arz ve teklif ede-
ırlkns 

Fahri ÖZTÜRK 

Danışıma Meclisi Başkanlığıma 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 

145 linöi maddesinin aşağıdalkli şekilde değiştirilme
sini saygılarımızla aırz ve ıteklf ederiz. 

Mehmet KANAT 
Nazmi ÖNDER 

Turgut KUNTER 
Ayhan FIRAT 

Mustafa YÜOEL 
'Bekir Sami DAÇE 

Yavuz ALTOP 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Turhan GÜVEN 
İbrahim GÖKTEPE 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Zeki YILDIRIM 
Metanet PAMAK 
M. Rahmi KARA-

HASANOĞLU 
M. Yılmaz ÖZMAN 

Türe! TUNÇBAY 
Mahmut Nedlkn BİLGİÇ 

Nihat KUBİLAY 
Hüfaıni SABUNCU 

Necdet ÖZDOĞAN 
Allı DİKMEN 

Neomi ÖZGÜR 
Abdurrahman YILMAZ 

Doğan GÜRBÜZ 
Osman YAVUZ 

A. Avni MÜFTÜOĞDU 
Tandoğan TOKGÖZ 

Halil Erdoğan GÜREL 
(S. Feridun GÜRAY 

Recai DİNCER 
Fuat YILMAZ 

Uelçuk KANTARCIOĞLU 
'Kâzım ÖZTÜRK 

Şadan TUZCU 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

Azmi ER YILMAZ 
E. Yıldırım AVCI 

Muhsin Zekâi BAYER 
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Adi ONMUŞ 
Abbas GÖKÇE 
Ahmet SARP 

Cemil ÇAKMAKLI. 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

Salih İNAL 

A. Avni ŞAHÎN 
Mehmet Veiid KORAN 

Paşa SARIOĞLU 
Atatay PBKÖZ 

Orhan CİVELEK 
Nenmin ÖZRJŞ 

Halil İhrahfiim KARAL 

'MADDE 145. — Belediye ve özel idarelerim kon
solide bütçe raporları, (bütçe komisyonunda içişleri 
Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Amcelenftr. 

Gerekçe : Tasarınım 145 inci madde ikinci fik
nasımın da 142 ve 143 üncü maddelerde zikredilen se
bepler, sakıncalar muvacehesinde metinden çıkarıfaıa-
sı gerekmektedir. 

BAŞKAN — 145 inci maddenin Tasan metnin
den çıkarılmasıyla ilgii beş önerge var. Sayın Do-
ğu'mum önergesi birimci sırada. Önıörge üzeriınde açık
lamayı Sayın Sabuncu yapacak. Buyurunuz efen
dim. . 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Baş ta , sayın üye
ler; 

Yoğun çalışmalarımdan, değerli görüşlerimden ve 
Taslağından dolayı teşekkür borçlu olduğumuz Sa
yın Komisyon, nedense malî konularla [ilgili her 
maddede bazı aksamalarla gelmiştir.; Bu bakımdan, 
kendilerinden özür dıileyerek, her madde üzerinde 
görüşlerimi belirtme durumunda kaldım. Bu 145 in
ci maddemin ide bu bakımdan eksiklik ya da tama
mıyla kaldırılması gerekli olan, konulmasında salkım
ca bulunabilecek 'bir madde olarak mütalaasında ya
nar görüyorum;. 

Berndeniz ve değerli arkadaşlarıımıızın ve bu ara
da düğer önergelerim ortaya koyduğu husus, 145 lin
çi maddenıim Tasarıdan çıkarılmasıydı^ 

145 inci maddenin ikincr fıkrasındaki «Kamu ik
tisadî teşebbüsleri konsolide bütçe tasarısı, her yıl 
Aralık ayı başımda Bütçe Komisyonuna sunulur* 
hükmü, zaten, 142 ve 143 Üncü maddeler, bende-
nizin önergesi doğrultusunda kabul edildiği için, çı
karılmak mecburiyetimde olunan bâr fıkra duru-
mumdla. 

145 inci maddeye gelince: «Belediye ve özel ida-
ırelerim konsolide bütçe raporları, 'Bütçe Komisyonum
da İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken incelenir.» 

Geneli üzerimde yaptığım görüşmede de arz etti
ğimi arkadaşlar; kamu 'iktisadî teşebbüslerinin konso
lide bütçeleri son derece zor, esasen bazı kamu ikti
sadî teşebbüslerinin bütçeleri çıkarılması imkân dahi
linde olmayan bütçelerdir, örneğin; bir bankanın, 

kamu iktisadî teşebbüsü niteliğindeki bir bankanın, 
önceden mevduatının ne kadara ulaşacağını, buna 
bağlı olarak ne kadar plasmanda bulunacağını, buna 
bağlı olarak ne kadar faiz alıp vereceğini, buna bağlı 
olarak ne kadar personel daha istihdam edeceğini ve 
ne kadar maaşı daha (bir önceki yıla göre) ödeye
ceğini kestiremez, tahmin son derece zordur. Ayrıca, 
bu kadar imkânsızlık ya da zorluklarla dolu konular
da, bir de; geneli üzerindeki konuşmamda verdiğim 
misali aynen veriyorum, bir rafinerinin bütçesiyle bir 
bankanın bütçesini karşılaştırmak, konsolide etmek 
ne gibi değer yargısına vardırır veya ne fayda temin 
eder; onu da ayrıca takdirlere arz etmek istiyorum. 

Diğer taraftan, yine geneli üzerinde verdiğim mi
salden hareket edeceğim, istanbul, Ankara, izmir, 
Adana gibi belediyelerle, (Arkadaşlarım alınmasınlar 
diye kendi doğum yerim olan yerden örnek verece
ğim) İsparta Yalvaç Kazasının Sücüllü Belediyesinin 
bütçelerinin karşılaştınlmasıyla, hangi değer yargısı
na varılır? 1 50O'ü geçmiş belediye sayısı karşısında 
bu -bütçe nasıl konsolide edilir de içişleri Bakanlığı 
Bütçesiyle birlikte görüşülür? Her belediyenin böyle 
bütçe çıkarabilecek muhasebecisi ya da başkanı ye
terli seviyede var mıdır ve içişleri Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken istanbul Belediyesi bütçesini sıkıştırma
nın ne anlamı vardır? Ne değer yargısına vardırır? 
Ne yararı olabilir? Bu kadar müşkül, bu kadar zor 
ve bu kadar zahmetli bir işin karşılığında varılabile
cek, elde edilebilecek neticenin bununla uyumlu ol
madığı kanısındayım. 

Esasında, Tasarının 145 inci maddesi, Yüksek 
Komisyonun müsaadeleriyle metinden çıkarılırsa da
ha uygun olacaktır kanısındayım. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, arkadaşlarımız fikir be
yanında bulunurlarken zamandan belki tasarruf sağ
layabiliriz düşüncesiyle arz etmek isterim, ki, biz ikin
ci fıkranın esasen ve dolaylı olarak çıktığını kabul 
ediyoruz ve çıkması yolundaki önergelere de katılı
yoruz. 

Kalıyor birinci fıkra. Bu konuda bizim bir ısrarı
mız yoktur. Çok teknik bir konudur. Teknik konuda 
uzmanlaşmış kişiler bu konuda Komisyon önünde 
anlaşamadılar. Biraz tartışılırsa, mesele tavazzuh eder 
ve Genel Kurulumuzun kararını saygıyla kabul ede
ceğimiz, her zaman olduğu gibi, şüphesizdir. 
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Bunu arz etmek istedim, teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Fırat, önergenin lehinde buyurunuz. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, kıymetli arka

daşlarım; 
Sayın Komisyon Sözcüsü, 145 inci maddenin ikin

ci fıkrasının metinden çıkartılmasını kabul ettikleri 
için o husustaki görüşlerimi arz etmeyeceğim. 

Birinci fıkrada «Belediye ve özel idarelerin kon
solide bütçe raporları, Bütçe Komisyonunda İçişleri 
Bakanlığının bütçesi görüşülürken incelenir» denil
mektedir. öyle belediye vardır ki, İstanbul gibidir, 
öyle belediye vardır ki, 500 nüfuslu, bin nüfuslu bir 
yere hitap eder. Bunların Bütçe Komisyonunda ince
lenmesinin değer yargılarını bir tutmak mümkün 
değildir. 

İkincisi; 1 50O'ü aşkın belediye vardır. Bütçe Ko
misyonu her belediye bütçesi için on dakikalık zaman 
ayırsa, bu, 250 saat eder. 250 saat de, Bütçe Komis
yonunun aşağı yukarı bir aylık çalışma süresini kap
lar. Bunun Bütçe Komisyonunda incelenmesine mad
deten imkân da yok. Dolayısıyla, şimdiye kadar ol
duğu gibi, bundan böyle de belediye bütçelerinin 
Bütçe Komisyonunda incelenmesine gerek olmadığı 
kanısındayım. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Erginay, lehinde buyurunuz efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu madde metne alınırken güdülen gaye, genel 

bütçenin görüşülmesi sırasında, belediye ve il özel 
idarelerinin malî durumlarının gözönüne alınabilme
si, dolayısıyla genel bütçe bakımından da değerlen-
dirilmesiydi. Hedef buydu; fakat bu hazırlanırken ar
kadaşımız Sayın Ergin ile birlikte muhalif kalmıştım; 
çünkü maddeten imkân yoktur. 

Bugün belediye bütçelerinin bir çoğu İçişleri Ba
kanlığınca ertesi yıl içinde tasdik edilir, ancak yeti
şir. Hatta sene sonuna kadar İçişleri Bakanlığı bun
ların bütçelerini bilemez; ama faydalanmak gerekir
se zaten kendilerinden Bütçe Komisyonu bilgi isteye
bilir. O da, geçenlerde Sayın Sözcünün söylediği gibi, 
ancak «Grosso - modo» ancak bir genel bilgi, umu
mî bir bilgi yahutta geçmiş yılların rakamları bakı
mından bir bilgi istenilebilir; değerlendirilebilir. 

Bu itibarla, Anayasaya böyle bir maddenin gir
mesi uygulama bakımından imkânsızlıklar yaratır. 

Gayemiz her halde uygulanamayan maddeleri burada 
derleyip toplamak değil; uygulanamayacak maddeleri 
buradan çıkarmaktır. 

Bu fıkrayla hiçbir sonuç alınamayacağı için, öner
genin kabulünü arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, demin Komisyonun, takdire bıraktı

ğını ifade etmiştiniz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Hiçbir şekilde ısrarımız yoktur. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddenin me
tinden çıkarılması ıhususundaki önergelerin Genel 
Kurulun takdirine bırakıldığını ifade etmektedirler ve 
«Hiçbir surette ısrar etmiyoruz» beyanını da Sayın 
Komisyon sözcüsü ilave etmektedir. Bu itibarla dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunmak 
durumundayım. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmiş
tir. 

Sayın Komisyon, eğer bu arada «katılıyorum» der
se, kesin oylatma imkânım vardır. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, Genel Kuruldaki bu 
çoğunluk karşısında biz de katılıyoruz ve kesin ola
rak çıkarılmasının oylanmasını diliyoruz efendim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Anayasa Komisyonu 
katılmaktadırlar, bu önergeyi kesin oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddenin metinden çıkarılmasını kesin oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
nin metinden çıkarılması kabul edilmiştir. 

146 ncı maddeyi okutuyorum : 
5. Malî yıl içinde bütçelerde değişiklik yapıla

bilme esasları: 
MADDE 146. — Genel ve katma bütçelerle ve

rilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını göste
rir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kuru
lu kararıyla aşabileceğine dair bütçelere hüküm ko
nulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde ka
rarname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi veri
lemez. Carî yıl bütçesinde ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarılarında ve ileriki yıl bütçelerine yük 
getirecek nitelikteki kanunlarda, belirtilen giderleri 
karşılayabilecek malî kaynak göstermek zorunludur. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 146'ncı maddesinin son cüm

lesindeki «.. ve ileriki yıl bütçelerine yük getirecek 
nitelikteki kanunlarda...» cümle parçasının metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 146'ncı maddesiyle getirilen; 

«Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu 
Kararıyla aşabileceğine dair bütçelere hüküm konula
maz.» hükmü, gerektiğinde bir harcama kaleminde 
ödeneği biten özlük haklarıyla ilgili bir ödemeyi ge-
ciktirebilecek nitelikte olduğundan, bu cümlenin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 146'ncı maddesinin son cüm

lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz 
ve teklif ederiz. 

İsmail ŞENGÜN Avni MÜFTÜOĞLU 
Necmettin NARLIOĞLU Turgut KUNTER 

Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören de
ğişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine 
malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve teklifle
rinde belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak 
'gösterilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Efendim, evvela önerge sahiplerin
den açıklama yapmak isteyen sayın üye var mı? Bu
yurun Sayın Tosyalı. Önerge sahiplerinden sonra le
hinde ve aleyhinde söz isteyenlere vereceğim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, sa
yın üyeler; 

Bu 146 ncı maddede bir cümle parçasının ve bir 
cümlenin metinden çıkarılmasını teklif ettik. Çıkarıl
masını istediğimiz cümle şu; «Harcanabilecek miktar 
sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine da
ir bütçelere hüküm konulamaz.» Bu, herhangi bir öz
lük hakkı kaleminde Ödenek bittiği takdirde memur
ların çocuk zammı alamaması, giyecek yardımı ala
maması tehlikesini doğurmaktadır; bu bakımdan bu 
cümlenin çıkarılmasını teklif etmiştik. 

Bir de, son cümledeki; «... ve ileriki yıl bütçe
lerine yük getirecek nitelikteki kanunlarda...» ibaresi
nin çıkarılmasını teklif etmiştik. Bu da, 1987 yılma 
sari bir Boğaz köprüsünün ihalesine yetki veren bir 
kanunda 1986 yılında hangi gelirin nasıl sağlanaca
ğını göstermenin mümkün olamayacağını düşünmüş-

I tük. Bu kısa maruzatımın Komisyonca değerlendiril-
I meşini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk lehte mi?.. Lehte, Sayın Narlıoğ-

lu?* Aleyhte. Buyurun Sayın Öztürk. 

I KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Kanun Hükmündeki Kararname Türk mevzua
tına girerken iki dayanak bulmuştu. Bir tanesi malî 
konular, diğeri de milletlerarası (ilişkilerdi. Malî ko
nuların son derece değişken ve acele karar alınması 

I gerekli hususlar olması nedeniyle, böylesine bir bağ-
I layıcı hükmün Anayasada yer alması, giderek sı-
I kıntı yaratacağını düşünüyorum. 

Bir ikincisi; 144 üncü maddede yetişemedim, bir 
I temennimi zapta geçirmek istiyorum, eğer müsaade

niz olursa; o da katsayı sorunudur. 
Gider artırıcı, gelir azaltıcı teklif yapamayan üye

lerin, katsayılara ilave yapmak suretiyle bütçe için
deki oynamalar Parlamentoyu son derece sıkıntıya 
sokmaktadır. Bu vesileyle arz etmek istiyorum, hü
kümetin Önceden katsayıyı ilan etmek suretiyle dar 
gelirli vatandaşların gelirindeki artma, peşinen piya
sa tarafından massedilmektedir. Buna bir çözüm ge
tirilmek üzere, genel kurallarda katsayının artırılma
sının önlenmesi ve hükümetin daha önceden katsayı
yı ilan etmeden bir çözüm getirmesi temenniye şa
yandır. 

Burada görüşülmeye konu maddede hükümete 
yetki verilmemesi gibi, konunun, Anayasada kesin 
hükme bağlanması giderek sıkıntı yaratacaktır. Bu 
nedenle, önergelerin öngördüğü hususların, hatta 
böyle bir maddenin tedvinine gerek olup olmadığı
nın Sayın Komisyonca ciddî biçimde düşünülmesi 
gerektiğine inanıyorum. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Narlıoğhı, buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, sayın arkadaşlarım; 
Birinci görüş; yani maddedeki «Bakanlar Kuru

lu kararıyla aşabileceğine dair bütçelere hüküm ko
nulamaz» Şimdi, Bakanlar Kuruluna verilen hüküm
ler bütçe kanununda o kadar çoğalmıştır ki, bütçe 
'ile kesinhesap arasında, yani bütçe ile, bütçenin ka
bul edildiği zamanki rakamla, sene sonundaki ra
kam arasında büyük farklar meydana gelmektedir; 

I sırf bu yüzden. 

597 — 



Danışma Meclisi B : 144 

Şimdi, bu hüküm konulursa ne olur? Sayın ar
kadaşlarımın dediği gibi, o ödenekler ödenmeyecek 
değildir. Zaten program - bütçede programlar yapıl
mıştır, maddeler tespit edilmiştir ve karşılıkları kar
şısına konmuştur ve hatta eskiden düşünülmeyen gi
derler dediğimiz bir torba yere de, Maliye Bakan
lığı emrine bir ödenek verilmiştir ve verilmektedir. 
Daha geçenlerde buradan bir 8 milyar daha verdik. 

, Şimdi bu böyle olunca, iç aktarma ile Meclise 
gelmeden zaten Maliye Bakanlığı bunu halledebilir. 
Bu bakımdan, hiç bir mahzuru olmaz, sadece, önce
den planda olmayan yahutta program - bütçede ön
ceden tespit edilmeyen bazı rakamların artırılması, 
tabiî bu enflasyonun etkisi olabilir, şu olabilir; ama 
bu ancak Meclise ait olmalıdır rakamların artırılma
sı. Bütün bütçelerin sene sonunda açık vermesi ora
dan geliyor. 

O bakımdan, ben bu kayıtla bu cümlenin kal
masında yarar görürüm. 

İkincisi, burada deniyor ki, ı«Carî yıl bütçesinde 
ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve 
ileriki yıl bütçelerine yük getirecek nitelikteki ka
nunlarda...» Tabiî bizim de bir teklifimiz var bu ko-
nuda. Bu p kadar önemJÜ bir şey ki; mesela jAnaya-̂  
şada bile yaptık, daha dün dedik ki, asgarî ücret 
vergiden muaftır. Elbette ki yaparız, ama bu Ana
yasaya giren bir hüküm. Ondan sonra kanunlarda, 
eğer bir kaynak gösterilmeden; yukarıya Bütçe Ko
misyonuna bir kanun gelmişti hesap ettik malî por
tesi 40 milyardı ve bu şekilde 10 tane olduğunu dü
şünün; 300 milyar ve bu şekilde bütçeler devamlı 
açık vermekle karşı karşıyadır. 

Bunu önlemek için ne olacak? Bunu önlemek 
için şu olacak. Ben çok iyi hatırlarım, bir milletve
kili 60 tane kanun teklif eder, 10 tanesi kabul edi
lirse kâfidir; ama bunun getireceği malî porte Ma
liye Bakanlığını sıkıntıya sokar, ondan sonraki büt
çeyi yaparken kaynak bulamaz, kaynak bulamadığı 
zaman ne yapar? Asıl lüzumlu olan kalemlerden 
düşmek zorunda kalır; onu da tespit edemez, düşü
nemez; çünkü hakikaten bıçak kemiğe dayanmıştır, 
tam bütçeyi Meclise getirirken, «Bütün bütçelerden 
% 10 kesiyorum» der ve bu şekilde bütçeyi bağlar. 

Şimdi, bu kadar önemli olan bir şeyin çıkarılma- • 
sına; arkadaşlarımın isteğine ben katılamıyorum, 
kabul edemiyorum. Zaten bu kanayan bir yara idi; 
eskiden «Bütçe ile ilgili olmayan hükümler konula
maz.» diyordu ve o hüküm «Bütçe ile ilgili olan her 
şey, bütçe ile ilgilidir.. O halde konulur.» manası çı
kıyordu. Şimdi, «Kanunlar değiştirilemez, kanunları 
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kaldırıcı hükümler konulamaz, durdurucu hüküm
ler konulamaz.» diye yukarıya bir madde kondu. Bu 
da onun mütenazırıdır, onun gibidir aynen ve hükü
met bir kanun mu teklif edecek; önceden araştırır, 
tespit eder, kaynağım bulur; o kanunu getirir. Me
bus kanun mu teklif edecek; araştırır, hükümetle 
konuşur, eğer kaynağı varsa, onu da getirir. Aksi hal
de; durup dururken, bütçe bağlanmışken ve yıllık 
bütçe bağlandıktan sonra yıl içerisinde milyarları 
tutan kanunların getirilmesi bu memleket için ya
rarlı olmuyor. 

Bu bakımdan (Aynı zamanda ben önergem için 
de konuşmuş oluyorum, bir daha söz almamak için) 
bu fıkranın kalması zorunludur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Aleyhte söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte buyurun Sayın Tokgöz. 
TANDOĞANN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; 

146 ncı madde ile ilgili olarak Sayın Tosyalı ve ar
kadaşlarının vermiş olduğu önergenin son fıkrasına 
katıldığımı ifade etmekle başlamak istiyorum. Birin
ci cümlenin çıkartılmasıyla ilgili olan teklife katıl
madığımı ifade ediyorum ve bütçe tekniğinde çok 
aksayan bir noktayı, çok isabetle tespit ve teşhils 
eden Sayın Komisyonu da huzurunuzda tebrik et
mek istiyorum. 

Bütçenin samimiyet prensibi, hepimiz tarafından 
bilinen bir esastır. Bugün, uygulamada bakanlıkla
rın yaptığı şu şekilde olmaktadır. Maliye Bakanlığı 
tarafından Bakanlıklara bütçe ile ilgili tavan verildi
ğinde, bu yine hepimizin bildiği gibi, Bütçe, yatırım, 
transfer ve carî giderlerden müteşekkil olmaktadır 
ve maaşlarla ilgili; yani özlük haklarla ilgili kısım
lar, «Özlük hakları kısıtlanamaz» zihniyetinden hare
ketle, her zaman için Maliye Bakanlığı ek ödenek 
vermek suretiyle karşılayabilmektedir.- Bunu bilen 
Bakanlıklar, icracı kuruluşlar; kendilerine verilen 
tavanı yatırım ve transferlere ayırarak, personel gi
derlerini düşük göstermekte ve dolayısıyla enflasyo
na zemin hazırlayan bir ortama girilmektedir. Öz
lük hakları da Maliye Bakanlığı tarafından otoma-
tikman kendilerine yılı içinde verildiği için; Maliye 
Bakanlığı ek ödenek talebi İle meclislere gelmekte 
ve bütçenin samimiyet prensibi gerçekten büyük öl
çüde zedelenmektedir. 

Ben, şahsen madde 146'nın birinci cümlesinin ay
nen kalmasında büyük yarar görmekteyim. Bunu 
arz etmek istedim. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. I 
CEMİL ÇAKMAKLI — Lehinde konuşmak is-

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Çakmaklı. 
CEMlL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 

Bir önceki, ya da bir kaç madde önceki konu ile 
bağlayarak bu konuyu anlatmak istiyorum. «Mev
cut kanunların hükümlerini açıkça veya dolaylı ola
rak değiştiren veya kaldıran hükümler getirilemez,» -
diye bir madde geçti biraz önce; önergemizin oylan- * 
maması ile. Bu, Türk bütçe tatbikatında hemen bir 
ay sonra büyük sıkıntılar getirecek bir maddedir. 
9 bin kanunun, merî mevzuatın olduğu Türkiye'de, 
bundan böyle bütçe yapmak şansı, her halde buna 
dayanarak pek kolay olmayacaktır, 

Görüşülen maddede, 146 da, buna benzer bir baş
ka hüküm yine getiriliyor : «ÎJeriki yıl bütçeüdrilne 
yük getirecek nitelikteki kanunlarda, belirtilen gi
derleri karşılayabilecek malî kaynak göstermek zo
runludur» diyor. Şimdi, bunun çıkmasını isteyen 
önerge, son derece yerinde ve isabetli bir önergedir. ? 
Türkiye'de bundan böyle, özellikle hiçbir gider ka- | 
nunuriu, hiçbir sosyal durum düzenleyici kanunu çı- I 
karma şansımız kalmaz; bu maddenin yorumuna 
bağlı olarak, 

Hangi kanunda?, 15, 20, 30 yıl, ya da yaşadığı, 
yürürlükte kaldığı müddetçe gider getiren kanunlar j 
vardır, masraf getiren kanunlar vardır; siz buna kay
nak gösteremezsiniz, genel anlamda düzenlersiniz. 
Meddenin çok geniş bir yorumu vardır, özellikle bu I 
«İleri yıl" bütçelerine yük getirme»'yi ve bir de bu
nun için 15 - 20 yıl sonra kaynak bulmayı düzenle
yecek hiçbir kanun yoktur. Ancak o düzenleyici ka
nunu, gider kanunu bir vergi kanununa döner. Bir 
yerde gideri gösterirsiniz, öbür yanda geliri gösterir
siniz. Böyle, yasamayı tıkayıcı genel anlamda kanun- J 
lar, Anayasa hükümleri getirmek son derece tehli
kelidir; 142 nci maddede bu hatayı yaptık, bu yılın 
bütçesini büyük bir tehlike beklemektedir. Aman 
çok rica ediyorum, bu maddede yapmayın, bu, eğer 
böyle geçerse; bütün kanunlar vergi kanunu haline 
dönüşür ve hiçbir işlem yapamayız. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Komisyonun bu önergelerle ilgili görüşünü rica j 

ediyorum. , 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkanım; katılamıyoruz efendim 
her ikisine de. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Efendim, be

nim önergeme katılabilecekler mi, katılmayacaklar 
mı?.. Onu öğrenmek isterim. Eğer katılmayacaklar-
sa, şöyle; «Kanunlar» denilmiş, halbuki «Tasarı, tek
lifler» şeklinde düzeltmiştik; bilmiyorum Komisyon 
katılabiliyor mu? 

BAŞKAN — Sizin önergenize sıra gelecek Sayın 
Narlıoğlu. 

Sayın Kuzuoğlu ile Sayın Tosyalı'nın, evvela bi
rinci önergesi, maddenin birinci satırından sonraki 
satırın, «Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar 
Kurulu Kararı ile aşılabileceğine dair bütçelere hü
küm konulamaz.» kısmının kaldırılması ile ilgili 
önergeye Anayasa Komisyonu katılmamaktadır. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka-
bıı! edilmemiştir. 

İkinci önerge, bu maddenin son cümlesindeki 
«Ve ileriki yıl bütçelerine yük getirecek nitelikteki 
kanunlar da» kısmının kaldırılmasıyla ilgilidir. Yine 
Sayın Anayasa Komisyonu bu önergeye katılmamak
tadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Narlıoğlu ve arkadaşlarının önergesine sıra 
gelmiş bulunuyor. 

Sayın Narlıoğlu bir açıklama yapacak mısınız?.. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Efendim açık

lama yaptım; yalnız çok kısa söyleyeyim. Sadece 
«Kanun» deniyor, oysa yukarıda «Tasarı» aşağıda 
da «Tasarı» olması lazım ve «Teklif» olması lazım, 
o şekilde bir değişiklik yaptık. Komisyon katılırsa 
memnun olacağız efendim. 

BAŞKAN — Evet, önerge üzerinde söz isteyen 
Sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Narlıoğlu'nun ve Sayın Kunter'in 
önergelerine katılıyoruz efendim ve kesin oylanma
sını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu'nun önergesine 
Anayasa Komisyonu katılmaktadır. Kesin oylarını-
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za sunuyorum : Kabu ledenler.,. Kabul etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. * 

Maddeyi, bu önerge istikametinde kesin oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; bu konuyu kısaca açıkladıktan 
sonra Birleşimi kapatacağım. 142 ile 143 üncü, mad
delerin birleştirilmes'iyle ilgili verilen önergelerde, 
(Sayın Çakmaklı gidiyorlar, beni dinlerlerse mem
nun olurum; çünkü Sayın Çakmaklı hakikaten çok 
üzüldüler.) konu şudur : 

Birçok önergeler okundu, bir kısmı dikkate alın
madı, son önergeye Anayasa Komisyonu katıldı. Ev
vela önergeyi kesin oylarınıza sundum, kabul ettin'iz 
ve ondan sonra ifadem şu oldu : Maddeyi bu öner
ge istikametinde «Kesin kelimesini kullanmadım, 
doğru. Zaten, hangi maddenin oylanmasında kesin 

BAŞKAN — Sayın Üyeler 144 üncü Birleşimimi- ı 
zin ikinci oturumunu açıyorum. I 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı üzerindeki I 
görüşmelere devam ediyoruz. 147 nci maddeyi oku- I 
tuyorum. I 

C. Kesin Tesap I 
MADDE 147. — Kesinhesap kanun tasarıları, I 

kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili I 
oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç 6 I 
ay sorara, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Mil- I 
let Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bil- I 
dirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısı- I 
nın verilmesinden başlayarak en geç üç ay içinde j 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. I 

Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanu- I 
nu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine I 
alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla I 
kesinhesap kanunu tasarısını genel kurula birlikte su- I 
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kabul ifadesini kullanıyoruz? Biz ancak, önergelere 
katıldığı takdirde Komisyon kesin oyunuza sunuyo
ruz. O arada «önerge kabul edildikten ve maddeyi 
bu önerge istikametinde oyunuza sunuyorum.» ifa
desini kullandığım zaman; Sayın Çakmaklı eğer bir 
müdahale yapıp da, «Başkan, benim önergemde 
önemli bir konu var, bunu da tetikik edelim, görü
şelim, ondan sonra maddeyi oylatınız.» deselerdi, 
elbette o önergeyi de işleme koyardım. Fakat ben, 
bu ifadeden sonra hiç bir cevap alamayınca, tabiî 
oylarınıza sundum, kabul ettiniz. Kabul ettikten son
ra artık bunun bir dönüşü olmadığını takdir edersi
niz. Sayın Çakmaklı'dan özür dilerim. Yani konuyu 
bu şekilde Genel Kurula açıklama durumunda oldu
ğum için, bu izahatı vermiş bulunuyorum. 

Değerli üyeler; saat 14.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 13.00 

ı nar. Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni 
I yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek ka-
I rara bağlar. 
I Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk 
I bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine veril-
I miş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandınla-
I mamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve 
I bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. 
I BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir değişiklik 
I önergesi var, 
I Okutuyorum. 
I Sayın Başkanlığa 
I Anayasa Tasarısının 147 nci maddesi ile 1 yıla ait 
I kesinhesap kanun tasarısının, ertesi yıla ait bütçe 
I kanun tasarısıyla birlikte görüşülmesi hükmünü getir-
I mistir. Halen Danışma Meclisi gündeminde 1967 -
I 1968 - 1969 yıllarına ait çok sayıda kesinhesap ka-
I nun tasarısı bulunduğu gerçeği göz önünde tutulduğu 

»>»•<« 

IKÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : tmren AYKUT, Evliya PARLAK 
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takdirde, Bütçe Kanunu ile Kesinhesap Kanun tasa
rılarının birlikte müzakere edilmesinin imkânsız ola
cağı anlaşılacaktır. 

Bu bakımdan, maddenin üçüncü fıkrası aynen 
kalmak kaydıyla birinci ve ikinci fıkralarının aşağıda 
olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

«Madde 147. — Kesinhesap Kanun tasarıları il
gili oldukları malî yılın sonundan başlayarak en geç 
12 ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. 

Sayıştay, genel uygunluk bildirimini ilişkin olduğu 
Kesinhesap Kanunu tasarısının verilmesinden başla
yarak en geç 6 ay içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunar. 

Kesinhesap Kanun tasarıları ilgili oldukları malî 
yılın sonundan itibaren en geç 2 yıl içerisinde karara 
bağlanır.» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde... 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, bir 

şey sorabilir miyim?.. 
Sayın Aykut, 147 nci maddenin en son satırında 

«Sonuçlandırılamamış» kelimesini «Sonuçlandırılma
mış» şeklinde okudular. 

Zabıtlara geçme yönünden hatırlatmak istiyorum. 
Faydası varsa, o şekilde düzeltilmesini istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. «Sonuçlandırıla
mamış»; bu tarzda. Olabilir, teşekkür ederim. 

Sayın Tosyalı, önergeniz hakkında açıklama ya
pacaksınız; buyurun. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Bütçe görüşmelerinin gece yarılarına kadar çalı
şılmakla bittiği biliniyor. Süre tahditleri konuyor. 
Yani, çok sıkışık bir zamanda bütçeyi görüşüyor 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu sıkışık süreye aynı 
zamanda büyük bir yekûn tutan Kesinhesap Kanun 
tasarılarının da eklenmesi, istenilen sonucu vermeye
cektir. Bu bakımdan, Bütçe Kanun tasarısıyla Kesin
hesap Kanun tasarılarının birbirlerinden ayrı görüşül
mesinde büyük yarar vardır. 

Maddeye, prensibini aynen muhafaza ederek 6 
aylık süreyi 12 aya çıkarmak, 3 aylık süreyi de 6 aya 
çıkarmak suretiyle bir düzenleme getirmiş bulunuyo
ruz. Yüce Heyetinizce gözönünde bulundurulacağını 
ümit ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Üyelerden Sayın Âyanoğlu lehte konuşmak iste

diler; buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımızın 147 nci maddeyle ilgili olarak 

vermiş oldukları önergenin lehinde konuşacağım. 
Biraz evvel Sayın Tosyalı'nın da söylediği gibi, 

hakikaten bütçe çalışmaları çok yoğun geçmekte ve 
bunların içine bir de Kesinhesap kanunlarını koy
duğumuz takdirde bütçenin daha evvel kabul ettiği
miz maddesi gereğince iki ayda çıkmasının mümkün 
olmayacağı kanaatindeyim. 

Maddedeki ayları, 6 ayları 1 yıla, 3 ayı da 6 aya 
çıkartması da isabetli olmuştur. Şu bakımdan : Bun
ların 6 ay içinde gelemeyeceği kanaatindeyim; çünkü 
bundan evvelki gelen tasarıları görmekteyiz, daha geç 
zamanlarda gelmektedir. Tabiî bu Türkiye şartları 
içinde bütün kesinhesapların toplanıp, derlenip bura
ya gelmesinin herhalde maddî imkânsızlıktan doğdu
ğu kanaatindeyim. 

Tasarının 147 nci maddesinin ikinci fıkrasında «Ke
sinhesap Kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe tasarısıyla 
birlikte 'Bütçe Komisyonu gündemine alınır. Bütçeyle 
görüşülür» denmektedir. Bunun gündeme alındığı za
man bütçeyle beraber bir de evvelki yılların hesapla
rının görüşülmesi manasına geleceği açıktır. Hem büt
çe yılını, hem de geçmiş hesapları müzakere ve mü
nakaşa etmek çok zaman alacaktır ve aynı zamanda 
bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisine de aynı 
şekilde gelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki zamanlar da gene bir ay gibi zamanlarla kısıtlan
mıştır. Tatbikatta bütçeler bu bir aylık zamanlarda 
çıkabilmektedir. Diğer zamanlarda bu kesinhesaplan 
da içine soktuğumuz takdirde bütçenin çıkmayacağı 
kanaatindeyim. 

Ben, esasında (Komisyonun şunu nazara alarak, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin murakabesi hakkında
ki bir kanun var, onun gibi, bunun da buraya geti
rilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim; fakat bura
da önerge veremedik. Onun için, bu konuyu da aca
ba Komisyon düşünebilir mi?.. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin denetlemesinde 
Karma Komisyon ancak itiraz olan konulan Genel 
Kurula getirmektedir. İtirazı olmayan her konu Ko
misyonda karara bağlanmaktadır. Bu konu gibi, bu
nun da buraya yerleştirilmesi herhalde isabetli ola
caktır; çünkü halihazırda birikmiş olarak, benim bil
diğim kadarıyla 400-500 civarında kesinhesap ka
nunu vardır. Bunların hepsi birer numara almak su-
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retiyle veya görüşülmek suretiyle büyük zamanları 
alacaktır. 1974 yılından beri bekleyen Kesinhesap 
Kanun tasarıları vardır. 

Sayın Komisyon, bu verilen önergeyi dikkate al
masını ve hakikaten bütçe görüşmelerinin daha sıh
hatli, hem Genel Kurulda, hem Mecliste daha sıhhat
li çıkmasını temin edecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayanoğlu. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Kendi sahamızla ilgili olması bakımından bu mad

deler üzerinde huzurunuzu fazla işgal ettim, önceden 
özür dilerim. 

Kesinhesap kanunlarının Meclisten çıkarılması
nın gerekçesi bilindiği üzere, aynı Meclisin verdiği 
yetkinin, bütçeyi kullanma, uygulama yetkisinin veri
len yetki çerçevesinde olup olmadığını tespit bakımın
dan gereklidir. Başka memleketlerde kanun çıkmadan 
da bütçe komisyonlarında bunları çıkarabilmektedir
ler; fakat bizde verilen yetkiye uygun olup olmadı
ğını kontrol etmek için, böyle alelacele, hele hele Ge
nel Kurulda bunların incelenmesi ve sonuca bağlan
ması zordur. Şikâyetimiz, 10-15 senelik bazı Kesinhe
sap kanunlarının çıkarılamamasıdır; fakat bildiğimiz 
gibi, geçen yıllarda, eski yıllarda yalnız kesinhesap 
kanunları değil daha birçok kanunlar zamanında çıka
rılamamıştır. Binaenaleyh, hastalık umumîdir. Bu iti
barla, yalnız Kesinhesap kanununu önlemek ister
sek neticeye varmayız. 

Bu itibarla, aslında bütçe müzakereleri yapılırken 
bir sene evvelki bütçenin neticelerini görmek bakı
mından Bütçe Komisyonunda faydalı olabilir ve bu
nu zaten her zaman Bütçe Komisyonu elde edebilir. 
Maliye Bakanlığından kesin hesap son rakamlarını ala
bilir, uygulamanın sonucunu zaten elde edebilir. Bu fay
da ortadan kalkmış değildir; ama bunun kanun haline 
gelmesindeki acelelik birtakım sakatlıklara da yol 
açabilir. Çünkü, Meclis iyice inceleyecek, verdiği yet
kinin ne derece uygulandığını görecektir. 

Bu bakımdan, 2 senelik müddet, 1,5 seneden sonra 
6 ay kalıyor esas Meclise; o bile belki az; aıma 2 
seneyle tahdit etmek suretiyle bu Anayasa hükmünün 
çok yerinde olacağı kanaatindeyim. IBen de önergenin 
lehindeyim. Tasdikinde fayda bulurum. 

Arz ederim, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

I Sayın Şengün, aleyhte mi efendim?... Buyurun, 
aleyhte. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın (Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Önümüzdeki yılın bütçesini yaparken birtakım ha
reket noktalarımızın olması gerekir. Bu hareket nok
talarından birisi büyük bir ihtimalle bu yıl bütçe iş
lemlerinin nasıl cereyan ettiği şeklinde olabilir. An
cak, bu yıl bütçe nasıl yürüyor, gelirler giderleri ne 
kadar karşılayabiliyor, giderler hangi ölçüde yapıla
biliyor; bu yıl içinde bunu tespit etmek fevkalâde 
zor. O halde, geriye kalan en yakın süre bir önceki 
yıldır. «Kesin Hesap» adı altında yıllardan beri Mec
lislerimizde görüşülmekte olan bir Kanun tasarıları, 
vardır. Bu Kanun tasarıları, maalesef hiçbir zaman 
(Veya «Çoğu zaman» diyeyim) zamanında görüşü
lememiştir. Kesin Hesap Kanun tasarıları zamanında 
görüşülemeyince bunlardan beklenen fonksiyon da hiç
bir zaman gerçekleşmemiştir. Bizler eğer bir önceki yı
lın kesin hesabı hakkında bir fikre sahip olabilirsek, 
önümüzdeki yıl bütçe uygulamalarıyla ilgili olarak ha
zırlayacağımız tasarı ve ele alacağımız kanunun da
ha sıhhatli olma ihtimali vardır. Şimdi deniliyorki, 
«kesin hesaplar, geçen yılın kesin hesapları bu kadar 
kısa zaman içerisinde görüşülemez.» 

Evet, kesin hesaplar, bugüne kadar bu kadar kı
sa süre içinde görüşülmemiştir, ancak artık 1982 yı
lındayız. Sayıştay'ımız dahi bundan bir süre önce 
bilgisayarlarla teçhiz edildi. 

Bir bütçe uygulaması sonundan itibaren, (dik
katinizi çekerim) 6 ay içinde kesin hesaplarla ilgili 
konular, datalar, veriler niçin Sayıştay'ımıza gelme
sin, Sayıştay'ımızın tetkikinden geçmesin ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulmasın? Bunu anla
mak, bugünkü çağda artık mümkün değildir. O neden
le 6 aylık bir süre, 18 aydan beri devam etmekte olan 
bir uj'gulamanın sonuçlarını verme bakımından sanı
yorum yeterlidir. Bunun ötesinde, «acaba bu Kesin 
Hesap Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisine gelir
se yeterli zaman içinde incelenebilir mi?» ikinci so
run budur. 

Biz bu konuda, eğer Sayıştay gerekli incelemeleri 
zamanında yapmış ise, Büyük Millet Meclisinin ilgi
li komisyonunda da bunun görüşülebileceği kanısın
dayız. Böylece geçen 9 aylık süre içinde bir önceki 
yılın bütçesi ile ilgili bütün rakamlar elimizde ola
cak ve meclisler bir sonraki yılın bütçesi hakkında 
müzakerelerde bulunurken, bir önceki yılın bütçesi 
ile ilgili uygulamaları da gözönünde tutacaklardır. O 
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nedenle bendeniz arkadaşlarım tarafından yapılan tek- i 
lifin karşısındayım. Takdir Yüce Meclisindir, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Komisyonun görüşünü Sayın Aldıkaçtı'dan rica 

ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Kesinhesap Kanununa ilişkin geıirdiğimiz tasarı 

metni bazı arkadaşlarımızın itirazlarına yol açmıştır. 
Bu itirazları cevaplandırırken evvela Kesinhesap Ka
nununun önemini yüksek müsaadelerinizle hatırlat
mak, hafızalarınızda tazeletmek istiyorum. 

Kesinhesap Kanunu bir memleket bütçesinin ne 
ölçüde uygulandığını gösteren bir kanundur. Yani, 
hükümet bütçeyi yapmıştır ve bir sene sonunda bu 
bütçeyi nasıl uygulamıştır? Bunu gösteren bir bilan- I 
çodur. Bundan dolayıdır ki, bazı memleketlerde, özel
likle (bazı arkadaşlar bağışlasınlar) İngiltere'de bütçe I 
kanunu müzakere edilmez; fakat, Kesinhesap Kanu
nu müzakere edilir. Çünkü, hükümetin başarısı Ke
sinhesap Kanununda ortaya çıkar; millete ne vaat et
miş, vaadinde neleri gerçekleştirmiş? Bu Kesinhesap 
Kanununda ortaya çıkar. I 

Bunun içindir ki, biz bu tasarıyı hazırlarken Ke- I 
sinhesap Kanununa layık olduğu yeri vermek istedik 
ve yeni bütçe hazırlanırken hükümetin yeteneklerini I 
ortaya koyacak olan, yani yaptığı işleri hesaben gös- I 
terecek olan Kesinhesap Kanununun Meclise sunul- I 
ması gereği üzerinde durduk. O zaman araştırmaları
mız bize çok garip sonuçlar verdi. 3, 4, 5 senedir Ke- I 
sinhesap Kanunlarının Meclise sunulmadıklarını gös- I 
terdi. Sayıştaya sorduk, Maliyeden bazı arkadaşlara 
sordurduk. Yani, «Bütün Batı ülkelerinde, demokrasi 
rejiminde bütçelerin kanunla idare edildikleri mem
leketlerde, o bütçe yılını takiben kısa bir süre sonra I 
çıkartılması mümkün olan bilanço Türkiye'de neden I 
çıkartılmıyor?» diye araştırdık. Edindiğimiz kanaat 
şudur ki; Türkiye'de Kesinhesap Kanununun önemi ( 
anlaşılmamış, iktidarlar üzerinde durmamış, Maliye 
Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapmamıştır; rakam
ları toplayamamıştır. I 

Bunun, memleketimizin kanunlarına göre yapılmaz 
bir şey olduğunu ileri sürmenin mümkün olmadığı 
aşikârdır çünkü, masraflar nasıl yapılır, nereden ge
lir; muhasebeler meydandadır, defterdarlıklar mey- I 
dandadır. 

Nihayet şu sonuca vardık ki; Sayıştay kendisi bu 
denetlemeyi, bu hazırlığı yapabilecek güçtedir. Eğer J 
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Sayıştay kendisine Maliye Bakanlığı tarafından üç 
ay içerisinde gerekli bilgiler ve rakamlar verilirse bu
nu 6 ay içerisinde Meclise sunabilecektir. Meclise 
sunduğu zaman da, Meclisin elinde hem yeni bütçeyi 
hazırlarken eskisi ile bir mukayese (ki bu mukayese, 
söze başlarken de arz etmeye çalıştığım gibi) hükü
metin yeteneklerini gösterecektir ve aslında hükümet 
hakkında gerçek bir değerlendirmeyi anlatacaktır ve 
bunu değerlendirerek yeni bütçenin yapılması, daha 
gerçekçi yapılması, hayallere kapılmadan bütçenin 
gerçekleştirilmesi kolaylaştırılmış olacaktır. Bunun 
içindir ki, aziz arkadaşlarım, bu maddeyi bu tasarı
da düzenledik ve sizlere sunduk. Kabulünüze maz-
har olacağını umuyoruz. Memleketimizde, hükümet 
idaresinde, devlet yönetiminde bu şekilde daha sağ
lıklı bir çığırın açılabileceğine inanıyoruz. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Aldıkaçtı. 
Sayın Öztürk soru sormak istiyor; buyurun efen

dim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, «Kanun

ların gereklilik ve devamlılık ilkesi» ne uymayan Büt
çe ve Kesinhesap kanunlarını, Parlamentoyu tek ka
nattan oluşturacağımız dikkate alınarak bunları ka
nun numaralarıyla artırma yerine «karar» biçimin
de oluşmasını Komisyonumuz düşünür müydü, bu 
bir; 

İki : 1973 İçtüzüğü ile Sayıştay Komisyonu kurul
mamış, bu görev Bütçe Karma Komisyonuna veril
miş iken, uzun yıllar tatbikine imkân görülmeyerek 
tüzük değişikliği suretiyle yeniden bir Sayıştay Ko
misyonu ihdası suretiyle kesinhesaplarla bütçe yek-
diğerinden ayrılmış, uygulamadaki güçlükten dolayı. 

Yeniden birleştirdiğimiz takdirde veni bir güçlük 
yaratmayacak mıyız? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, bir düzen değiştirildiği 
zaman şüphesiz ki, o düzen birtakım sorunlar orta
ya atar. Bu sorunların giderilmesi ve bu sorunların 
engelleyici nitelik kazanmaması için elbette ki yeni 
birtakım tedbirler almak gerekir; yoksa, düzen deği
şikliğinin bir anlamı kalmaz, hatta belki düzen deği
şikliğini yapmaya gerek de kalmaz. Eğer, biz şimdi 
6 aylık bir süre ile Sayıştaya bu görevi verip ve ra
porunu Yüce Meclislere zamanında sunmasını istiyor» 
sak, o devlet organları da Anayasanın bu emrini ye-
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rine getirmek için kendi düzenlerini kurmak, oluştur
mak zorundadırlar. 

ıSayın Kâzım Öztürk iarikiadaşıımiızın sorusunu bi
rinci! kısmı, tamamen ıbiır tatbiki meseledir. Bilgim 
dışındadır; sayılar birleştirilir, birleştirilemez, onun 
liçiiın kamun sayıları lüle karar sayıları şeklinde 'ayrı 
bir sistem iküırulur... Bunum, Kesimhesap Kamununum 
kabulü (ite reddi 'ile hiçbir ilişkisi yoktur; ama bu bir 
tatbikat sorumu, masıl uygun ıgörü'Mirae öıyle yapılır 
ve bir problem 'değildir. Problem olan, çalışmak, za-
mainımıda belgeleri toplamak ve değerlendirmeyi ya
parak Kdsiiınhesap Kamumumu IMecise sumimaktır. 

Bizim âcizane görüşümüz, budur efendim ve bir 
değişiklik getirmektedir. Bunu da kabul ediyoruz.; 
Belkıi şimdi, üç senedir, ilkibuçuk senedir, dört se
medir Kesinlhesap Kanunumu vermeme rahatlığıma 
erişmiş Devlet organlarını çalışlmıaya zorlayacaktır. 
Meclis, bunlardan Kesimhesap Kamumu çıkartabilmek 
içim belgeleri isteyecektir, raporlarımı isteyecektin Bu
ttum (bunlar, elbetteki birtakım değişikliklerim yapıl-
mtasiiını ge^ktirecekıtir; lamla bu yapılacak değişiklilk-
ler sonumda, Kesinhesap Kanunları eğer zamamuında 
sumulürsa, çok büyülk fayda (Sağlayacağı kanaatinle 
vardığıımızdan sizlere bu Tasarıyı bu şekilde sun
duk.' 

AKİF ERGflNAY — Sorum var Sayım Başkam. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Brglimlay. 
AKİF BRGİNAY — Sayım Baston, İngiltere'de 

bütçelerin müzalbene edilmediği hakkımdaki kanaati 
Sayını Komisyon Başkanımın, zannediyorum yanlış. 
Çünkü ben mukayeseli bütçe dersi okuttum, omda 
da daimta normal şekilde, İngiltere'de bütçe daima 
zamanımda müzialkere edilir ve daha sionırıa 'bilhassa 
ımıalî tetiklikten sonra tasdik edilir. 

Asıl sormak istediğim mesele şu: Sayım Komis
yon Başkann, tahmin ederim, bütçe takdim edilirkenı 
Meclise, verilen iilkft büyük raporu bilmezler yahut 
dikkat edilmemıiştir. Bir genel rapor verilir, bir de 
bütçe 'gerekçesi verilir. Bütçe gerdkçes'imdie, uygulam-
ımış olaln bültiçeniiınltbütünsunuşliaırııtkesıinlhesaba İstinat 
©den ıbütüinı sonuçlariı kalemi» kalem! gösterilir katma büt
çelerle (beratber. Mıademki Bütçe Komisyonu bu bil-
gjilıeni biram evvel getirmek istiyor, zaten gelir an
ılar, gelecek!, Neden acele ederler Klesumhesap Kanunu 
buram evvel çılksını diye?... Belki 'birtalkım hâdiseler 
çıkmıştır, onları mıeden Meclis «incelemesin?... Bir 
ikanıuln çıkanken Sayıştay Komisyonu gibi, bir mü-
ıtehassıis Komisyon, bunları inceleyecek, ondam sonra 
huzurla] getirecek.! Bütçe Komisyonu yıllık bütçesi ile , 

imli uğraşsın, kesimlhesapia ma uğraişsıın?..? Alelacele 
ele alman Ibir kamun rnialhzuru ortada ilken, medeti 
'böyle lacele ederleri 'blrniyorum?... 

IBu (itibarla, gaye ıgerçdkleşmiış 'iken bütçe rapo
ru ile gerekçesiyle ayrıca bütçe raporunda geriliş 
bilgiler varken, Kesinhesap Kanunu i e rakamları ad
ımlanın faydası nerede, ay mu şey ıgelecdk zaten. Bu iti
barla, zannediyorum İki, 'Sayım Komisyonı Başkamı 
Ikenıdi düşüncdlbrlinde iısrar etmezler. Çünkü hakika
ten liişlen daha zor olur ve fayda zaten ortada, Mali
ye Baikainlığımımı gömidetd'iği bütçe gerekçesi zaten 
var. 

Teşelklkür ederim efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Eırıgimay. 
Buyurun Sayım Aldılkaçtı, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Sayım Prof. Brgimay'ım 
açıklamasının! (birinc'i kısımııintıı başka 'bir arkadaşımız 
yapsa idi bir şey söylemezdim; amia kendisimden gel-
'di bu. Gerçekten söylediği gibi, ben İngiltere'de büt
çe müzakereleri yapılmaz dedim.- Dediğim zaimiam 
şunu (kastettim; bizdeki gibi yapulmıaz, bizdeki gibi 
öınemle yapılmıaz. Yoksa, bir bütçe müzaikeres'imim 
Meclisten çıkmaması mümlfcüm değiL Bizdeki1, gibi, 
gelip üzerimde tartışılmaz, Ba'fcanlar Kurulu sunar,, 
Maliye Bakamı bütçesimi okur geçer; Asıl önemli 
olan husus, Kesiinhesap Kanunumun müzakeresidir. 
Bumu iarz etrnielk istemiştik. 

Şimdi gelelim 'iikimcii kısma1: Kesimhesap Kamu
mu* sorunu, ıbir daha geriye dönmesi mümkün olma
yan* şekilde çözen 'bir belgedir, bir kainumdür. Bina
enaleyh, o (kamunun çıkması lâzımdır iki, yahut o ka
munun1 ıbüıtüm ıbelgeleıüıyie çıkması lâzımdır ki, bu iş 
haMedite'bilsim. Buyuruyorsunuz ki, bütçe İle beraber 
geliyor*. İtiraf ©deyimi iki, ben bu işin bu yanımı bil
miyorum; ama müsaade buyurum, balkımız, geldiğimi 
söylediğiniz ralkamlarım ıkaınumlaşması üç sene sürü
yor, üç sene devam ediyor. Demek iki, bir eksikli
ği Var, 'demek ki, o rakamlar, yeter derecede güven
ce veren rakamlar değil, demek iki, o rakamlar, üze
rimde tartışılması gereken ralkarnılar iki, yeniden ince
lemeye alıyorlar, iki sene geçiyor, üç sene geçiyor, 
ıbir Kesimheisap Kanunu meydana çıkmıyor. Türki
ye'de. Biz bu Kesimhesap Kanuınunum, bütçe içim 
çok zorunlu olanı, kesin belge niteliğindeki hesap 
Kanununun derhal bütçe ile beraber çıkmasını iste
dik. Bunun yararlı olacağını düşünüyoruz efendim ve 
ısrar da ediyoruz. Yüce Kurulumuzun, Tasarımızın 
bu metnini aynen kabul etmesini istirham ediyoruz. 
Sanıyoruz ki, Türkiye'de, demin de dediğim gibi, yeni 
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bir çığır açılacak, bir devir açılacak ve hükümetler 
daha ciddî çalışacaklar, bütçe üzerine daha ciddî eği
lecekler. 

Esasen bu endişemiz yahut da bu arzumuz, bu bö
lümün diğer kısımlarında da görüldü, bazıları takdi
rinize mazhar oldu beğenildi, bazıları iade edildi; 
tabiîdir ki, gereken yapılacaktır. 

En derin saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, bu önergeye, Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi, Komisyondan geldiği şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

147 nci madde ile 148 inci madde arasına bir mad
de ilavesiyle ilgili Sayın Fırat, Sayın Tosyalı ve Sa
yın Kuzuoğlu'nun önergeleri var. önergelerini okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısında, 147'nci maddeden sonra aşa

ğıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ayhan FIRAT Lütfullah TOSYALI 
Fehmi KUZUOĞLU 

D. Yüksek Denetleme Kurulu. 
Madde 148. — Yüksek Denetleme Kurulu, ka

mu iktisadî teşebbüslerini denetler. Denetim sonuç
larını gösterir, yıllık raporlar 'Başbakanlıkça, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tasvibine sunulur. 

Yüksek Denetleme Kurulunun kuruluşu, denetim 
usul ve esasları, işleyişi ile mensuplarının özlük işleri 
kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette ikinci bir önerge 
daha var okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 147'nci maddesinden sonra 

aşağıda arz edeceğim 148'inci maddenin ilavesini say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Nazmi ÖNDER 
Necdet ÖZDOĞAN 
ibrahim ŞENOCAK 

Mustafa YÜCEL 
Necmi ÖZGÜR 
Osman YAVUZ 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Turhan GÜVEN 

Mehmet KANAT 
Turgut KUNTER 

Abdurrahman YILMAZ 
Ayhan FİRAT 

1. Doğan GÜRBÜZ 
Mehmet HAZEıR 
Yavuz ALTOP 

Tandoğan TOKGÖZ 
Halil Erdoğan GÜREL 

ibrahim GÖKTEPE 
Nurettin ÂYANOĞLU 

Zeki YILDIRIM 
Mehmet PAMAK 
Kâzım ÖZTÜRK 

Şadan TUZCU 
Türe TUNÇBAY 

M. Utkan KOCATÜRK 
Azmi ERYILMAZ 
E. Yıldırım AVCİ 
R. Adli ONMUŞ 

Abbas GÖKÇE 
Ahmet SARP 

Atalay PEKÖZ 
Orhan CİVELEK 

Halil İbrahim KARAL 

S. Feridun GÜRAY 
Recai DİNÇER 
Fuat YILMAZ 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
M. Yılmaz ÖZMAN 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
M. Nedim BİLGİÇ 
Nihat KUBÎLAY 
Hilmi SABUNCU 
M. Zekâi BAYER 
A. Avni ŞAHİN 

M. Velid KORAN 
Cemil ÇAKMAKLI 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Salih İNAL 

Nermin ÖZTUŞ 
Ahmet Senvar DOĞU 

D. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Denetimi : 
Madde 148. — Kamu iktisadî teşebbüsleri, Tür

kiye Büyük Millet Meclisince Yüksek Denetleme Ku
rulu raporları esas alınarak denetlenir. 

Denetim usul ve esasları ile Yüksek Denetleme 
Kurulunun kuruluşu, işleyişi ve mensuplarının özlük 
işleri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde Sayın Fırat, buyu
run efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; huzurunuza mühim bir maddenin yeni Ana
yasa Tasarısı içerisinde yer alması teklifi ile gelmiş 
bulunuyoruz. 

Malumlarınız olduğu üzere, Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren Türkiye'de sanayide gelişim için 
özel sektör büyük oranda desteklenmiş ve belirli bazı 
kolaylıklar, gümrük kolaylıkları ve bunun yanında 
kredi ihtiyaçlarını temin için Sanayi Maadin Bankası 
gibi bankalar kurulmuş ve bu sistem 1930 yıllarına 
kadar gelmiştir. Ancak, 1933 Birinci Plan Dönemin
de Atatürk'ün yaptığı bir konuşmada, bu gelişmeyi 
kâfi görmediğini açıklıkla belirtmiştir. 

Bundan sonra 1933'te Sümerbank kurulmuş, 1935 
yılında enerji ve maden konularını kapsamak üzere 
Etibank, İktisadî Devlet Teşekkülü olarak teessüs 
etmiştir. Bundan sonra, ülkede büyük oranda ihtisas 
konularına ait devlet kuruluşları kurulmuştur; ancak 
1937 yılında Atatürk, bunların denetimlerinin mevcut 
sistemle yürümeyeceğini gördüğü için Meclis açış ko
nuşmasında aynen şunu söylemiştir : «Sermayesinin 
tamamı veya büyük bir kısmı devlete ait ticarî, sı
naî kurumların malî kontrol şeklini bu kurumların 

— 6C5 — 



Danışma Meclisi B : 144 6 . 9 . 1982 O : 2 

bünyelerine ve kendilerinden istediğimiz ve istiyece-
ğimiz ticarî usul ve zihniyetle çalışma imkânlarına 
süratle intibak ettirmek gerekir. Bu gibi kurumların 
bugünkü usullerle çalışabilmelerine ve inkişaf etme
lerine imkân yoktur.» 

İşte bundan sonra 1938 yılında 3460 Sayılı Yasa 
çıkarılmıştır. Yasanın birinci maddesi, iktisadî devlet 
kuruluşlarının nasıl denetlenecekleri ile ilgilidir. Ya
sanın yedinci maddesi de, bu denetimi yapacak olan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun kurulu
şu ile ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, o tarihte kurulan bu 
kuruluş, bugüne değin kendi kanununa ulaşamadan 
gelmiştir. Bizden sonra Fransızlar Türkiye'ye gele
rek bu kuruluşu tetkik etmişler ve 1948 yılında ken
di ülkelerinde aynı kuruluşu teessüs ettirmişlerdir. 

Anayasa tasarısının 192 nci maddesinde daha ön
ce de mevzubahis olduğu gibi, Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin denetiminin Sayıştayca yapılması öngö
rülmüştür. Bu noktaya birkaç kelime ile değinmek 
istiyorum. Klâsik murakabe belli bir merkezden ida
re olunur ve masraftan evvel veya sonra olsun sa
dece belgeler üzerinden yapılır. Sarfiyatın ekonomik 
ve sosyal tesirleri üzerinde durulmaz. Ayrıca, fasıl
dan fasıla yapılan aktarmalarla bütçeye ilk konulan 
ödeneğin hakiki hedefi de bazen bozulur. Bu yüzden 
murakabe de güçleşir, iktisadî murakabe, teknik, 
ekonomik, malî, idarî, sosyal sahalar da olmak üzere, 
KİT'lerin bütün faaliyetlerine şamil olarak tatbik 
edilir. Bu tarz murakabenin siklet merkezini teşkil 
eden hesabî kontrol başlıca dört esasa dayanır; Umu
mî murakabe, işletme ve maliyet muhasebesi, iş 
programları veya işletme bütçeleri, işletme istatistik
leridir. 

Ekonomik murakabede işletmelerin ekonomik ne
ticelerini prodüktiviteyi, malî neticelerini, rantabili-
teyi meydana çıkarmak esastır. Bilindiği üzere, pro
düktivite ekonomik verim, rantabilite ise, sermaye 
verimidir. Rantabiliteyi tespit, devlet işletmelerinin 
muhakkak suretle kârlı çalışmalarını istemek değil
dir. Bazen amme mülahazası ile işletme kâr etmeye
bilir, rantabilite müspet yerine menfî olabilir; fa
kat neticelerin ölçülmesi ve tespiti gerekir. 

Ekonomik murakabe, murakabeyi yapan eleman
lar bu işi kendilerine daimî meslek ve sanat ittihaz 
eden kimselerdir. Ekonomik murakabe, muhasebeci
lerden, maliyet muhasebecilerinden, ekonomistler
den, teknisyenlerden teşkil edilen ekipler tarafından 
mahallinde yapılır ve merkezde düzenlenen rapor
larla tamamlanır. Bu murakabe raporları, milletin 

malı olan ve milletin temsilcilerinin denetimi için 
Büyük Millet Meclisine gönderilir. 

Muhterem arkadaşlarım, sonuç olarak; KİT'lerin 
bugüne kadar yapılan denetimlerinin aynı şekilde; 
fakat çalışanların da güvenceye kavuşturulması ile 
yapılabilmesi için, Anayasada, trilyonlara varan var
lıkları olan bu kuruluşların denetimleri için bir mad
de konulmasını takdirlerinize arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Flrat. 
Sayın Önder lehinde, buyurun. 
NAZMI ÖNDER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Arkadaşlarımızla birlikte sunduğumuz önergelerin 
esasını öğleden evvelki oturumda da arz ettiğim gibi, 
Kamu iktisadî (Teşebbüslerinim Sayıştay denetiminden 
çıkarılması teşkil etmekte idi. 

Anayasa Tasarısının 192 nci maddesinde bulunan 
bu husus, ilişkisi dolayısıyla 142, 143 ve 145 inci mad
delerin de değişmesini öngörüyordu. Öğleden evvel
ki oturumda, Yüce Genel Kurulumuzun teveccüh
lerine mashar olarak, bu durum düzeltilmiştir. 

Şükranlarımı arz ederim. 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri, iktisadî alanda kar
ma ekonomik kurallarına ve ekonomik gereklere uy
gun olarak, kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde ça
lışmak ve sermaye birikimine yardım etmek suretiyle, 
yatırım kaynağı yaratmaları kanunla öngörülmüş ku
ruluşlardır. Bu kuruluşlar, karma ekonomi kurallarına 
ve serbest rekabet esaslarına uygun olarak kârlı ve 
verimli çalışmak durumundadırlar. Bu şartlar içeri
sinde de, üretimlerini zaman zaman azaltmak veya 
tamamen durdurmak gibi kararlar alabilirler. Buna 
göre de, personel hacmi ve hammadde alımları deği
şebilir. Yine fiyat ve maliyet dalgalanmaları nedeni 
ile mamul fiyatlarını ayarlayabilmek durumunda ka
labilirler. Bütün bunların sonucu olarak; işletme ve 
yatırım bütçelerini yıl içinde kendilerine has usûllerle 
birkaç defa revize etmeleri gerekebilir. 

Çok süratle yapılması gereken bu işlemlerin, ya
sama organından zamanında ve kolaylıkla geçirilmesi 
mümkün olmayacağından, faaliyetleri aksayabilir, hat
ta durabilir. Bu duruşlar da, ülke ekonomisini güç 
durumlara sokabilir. 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile ilgili Ulu Önder 
Atatürk'ün işaret buyurdukları kısmı biraz evvel, ben
den evvel önerge üzeninde konuşan arkadaşım dile 
getirdiler. Atatürk'ün bu direktifleri üzerine 3460 sa
yılı Kanunla KİT'lerin idare ve denetimleri yeni ve 
müşterek bir sisteme bağlanmıştır. Bu sistemde, ik-
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tisadî denetim esas alınarak Yüksek Denetleme Ku
rulu kurulmuştur. 3460 sayılı Kanunda, iktisadî dev
let teşekküllerinin hükmî şahsiyeti haiz olacakları, 
bu kanun ve kendi kanunları gereği muhtar olacak
ları ve sorumlulukları sermayeleri ile mahdut olmak 
üzere, hususî hukuk hükümlerine göre idare oluna
cakları, Genel Muhasebe, Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanunlarının hükümlerini, Divan-ı Muhasebat 
Murakebesine ve inşaatlarla ilgü 2443 ve 2779 sayılı 
Kanunlara tabi olmayacakları belirtilmiştir. 

Yüksek Denetleme Kuruluna aıiıt hükümleri yü
rürlükte kalmak üzere, 3460 sayılı Kanunun yerini 
alan 440 sayılı Kanunla iktisadî devlet teşekkülleri
nin yönetim ve denetimlerinde değişiklik yapılmıştır. 
Kamu iktisadî teşebbüslerinin önemli bir kısmını teşkil 
eden İktisadî Devlet Teşekküllerini yeniden tarif 
eden bu kanuna göre de, teşekküller tüzelkişiliğe sahip 
ve faaliyetlerinde serbesttirler, özel kanunla kurulurlar, 
özel hukuk hükümetlerine tabidirler. Sorumlulukları 
sermayeleri ile sınırlıdır. Genel muhasebe, devlet, alım, 
satımlarıyla devlet inşaatının tabi olduğu mevzuat hü
kümleri ve Sayıştaym denetimine tabi değillerdir. Kendi 
kanun ve hükümleri doğrultusunda genel müdürlük
leri tarafından idare edilirler. Yüksek Denetleme Ku 
rulunun idarî, malî ve teknik yönden denetimine ta
bidirler. 

Yüksek Denetleme Kurulunun yapmış olduğu de
netlemenin nasıl değerlendirileceği ve Kurul rapor
larının Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal süre 
ve şekli de 468 sayılı Kanunla tanzim edilmiştir. Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin denetimi diğer denetim
lerden farklı olarak işletmelerin idarî, malî ve teknik 
bütün faaliyetlerini kapsayan gayelerine ve iktisadî, 
ticarî ve sınaî esas icaplarına uygun olarak verimli ve 
kârlı çalışıp çalışmadıklarını araştırıp, tespit eden tav
siye ve temennileriyle daha iyiye ulaşmalarını temin 
eden bir denetimdir. Bu denetim yılda bir defa he
sapların uygunluğunu araştırmaktan ibaret olmayıp, 
devamlı gözetim altındadır. Bu bir iktisadî denetimdir. 
Özel usulleri ve işletmecilikte geniş bilgi birikimi bu
lunan çeşitli mesleklerden yetiştirilmiş bir kadroyu ge
rektirir bir denetimdir. Ülkemizde iktisadî denetimin 
3460 sayılı Kanunla devlet işletmelerinin daha ser
best bir çalışmaya tabi tutulmalarından doğmuştur. 

Sayıştay denetimi ise, gelir gider ve mal sayman
larının hesap vermesi esasına dayandırılmış olup, ge
lir ve gider hesaplarını inceleyerek saymanların ak
lanması ile sonuçlanmaktadır. Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin şartlan ve çalışma usulleri karşısında bu 
kuruluşların Sayıştayla denetimlerinin faydalı olabile

ceğini düşünmek mümkün değildir. Böyle bir dene
time tabi tutulmaları halinde, Kamu iktisadî Teşeb
büslerinin işletme faaliyetleri yeterince değerlendiri-
lemeyerek gerekli tedbirler zamanında alınamayacak 
ve kuruluşların çalışmaları aksayacaktır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinde meydana gelecek 
aksamalar ve bunların ürettikleri temel mal ve hiz
metler nedeniyle ülkemiz ekonomisi ters yönde etki
lenecektir. 1925 yılından beri kesin bir şekilde Sa
yıştay denetimi dışında bırakılmış olan Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin denetimini değiştirecek hiçbir sebep 
yoktur. Esasen maddelerin gerekçelerinde de bu ko
nuda bir sebep bulunmamaktadır. 

Mevcut sistemin muhafazasında fayda gördüğü
müzü ve bu konunun ayrı bir madde olarak Anaya
sa tasarımıza konmasında fayda mülahaza ettiğimi 
arz eder, Yüce Kurulu saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Sayın Narlıoğlu lehte buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 

sayın arkadaşlarım; 
«Kamu İktisadî Teşekküllerinin Türkiye Büyük 

Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir» 
şeklinde 1961 Anayasasının 127 nci maddesinde bir 
hüküm vardı; fakat bu hükme istinaden çkarılması 
gereken kanun şimdiye kadar çıkarılmadı. Bu durum
da, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetimi Başba
kanlığa bağlı Yüksek Denetleme Kurulunda kaldı. 
Asıl, gerek 1961 Anayasası, gerekse bugünkü düşün
cede Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetiminin Mec
lis adına yapılması esası vardır. Meclis adına deneti
mi yapacak Kuruluşun da Başbakanlığa bağlı olma
ması lazımdır. Yani, hem Meclis adına denetim yapa
cak, hem de Meclis adına hükümet kendi kendini 
kontrol eder şekilde bir otokontrol Kurulacak. Buna 
benim aklım yatmıyor. O zaman da bu böyle konu
şulmuştu ve bu kanun çıkacaktı, çıkmadı. 

Benim tavsiyem şu olacak efendim : Bu önerge
ye katılıyorum, ayrı bir madde olarak düzenlensin; 
ama bu düzenlemede Kamu İktisadî Teşekküllerinin 
denetimi tamamen hükümetten tecrit edilmiş, hükü
metten ayrılmış şekilde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetimi yapacak bir teşekkül meydana ge
tirilsin. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Aydar, aleyhte söz istediniz buyurun efen

dim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
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Yüksek Denetleme Kurulunun, daha doğrusu, j 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bir Ana- I 
yasal organ haline getirilmesini öngören önergeye 
karşı çıkışımın bazı temel nedenleri vardır. 

Yüksek Denetleme Kurulu, Kamu İktisadî Teşeb- I 
büslerinin yıllık faaliyetlerini dönem sonunda ve ka- I 
nunla kendilerine verilmiş bulunan prosedür içerisin- I 
de denetleyen ve bir ölçüde de bunların iktisadî faa
liyetlerine yine öneri niteliğinde yön vermek amacını I 
taşıyan kuruluştur. Ancak, YükSek Denetleme Kuru
lunun geride bıraktığımız süre içerisinde teknik dene- I 
tim kadrolarını dolduran ve buraya getirilme yollarını 
gösteren örnekler maalesef bu Kuruluşun da politize I 
edilmiş olduğunu bize göstermiştir. I 

Malumlarıdır ki, Kamu İktisadî Teşebbüsleri; geç- I 
miş dönemlerde ve günümüzde halkımızın sırtından 
birer kambur olarak atılmak istenen, kendi kişiliklerine 
kavuşturulmak istenen ve ürettikleri mal ve hizmetlerin I 
bedelinin toplumca acı şekilde ödettirilmemesi istenen I 
kuruluşlardır. Ürettikleri mal ve hizmetler pahalı ol- I 
duğu sürece Türk ekonomisinin gerçekten birer kaim- I 
buru haline gelmişlerdir. Başbakanlık Yüksek Denet- I 
leme Kurulu, kurulduğu günden bu yana ve düzenle
diği raporların Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonunda nasıl I 
bir yönelim içine girdiği de hafızalarımız tazelendiği 
takdirde bilinecektir ve müesseseye baştan beri so- I 
kuknak istenen politika Türkiye IBüyük Millet Mec
lisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonun
da da yine politik müdahalelerle asıl rayına oturtul- I 
mamıştır. Bu itibarla böyle bir müessesenin Anayasal I 
bir kurum haline getirilmesi, dokunulmaz bir kurum I 
haline getirilmesi, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin için
de bulunduğu handikaba, yeni bir handikap daha kat
mak anlaımına gelir ki, o bakımdan karşı çıktımı 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Kantarcıoğlu aleyhte buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
1961 Anayasasında gayet güzel bir hüküm mev

cut olup, buna göre 440 sayılı Kanunla teşkilatı bi
raz önce Narlıoğlu'nun bahsetmiş olduğu «kanunu 
yok» dediği 468 sayılı Kanunla da kuruluşu belli 
olan bu teşkilat Türkiye'de en iyi denetleme rapor- I 
larını veren bir kuruluştur. Ancak, bunu uygulama 
alanına sokaımaımakta Kanundaki aksaklıklardandır. 
Kanunda bulunan aksaklıkları Anayasaya maletmek 
de ve hükümetlere, Meclislere maletmek de geçerli | 

— 608 

6 . 9 . 1982 O : 2 

olmaz kanaatindeyim. Ancak, bir Anayasa kuruluşu 
olarak (d) bölümünde Yüksek Denetleme Kurulu di
ye ad koymaktansa, Nazmi Önder ve arkadaşlarının 
hazırlamış olduğu şekilde «Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin Denetimi» şeklinde bir başlıkla maddeye şekil 
vermek daha yerinde olacaktır. 

Bu bakımdan önergenin aleyhinde bilgi sundum. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ
lu, 

RECAİ BATURALP — Lehinde söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp, bitti efendim; lehte 
ve aleyhte konuşuldu. 

Sayın Aldıkaçtı, bu önergeler üzerindeki görüşü
nüzü rica ediyorum. İki önerge de aynı mahiyette
dir; yalnız başlıkları değişik; birinde «Yüksek Denetle-
ıme Kurulu», öbüründe «Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin denetimi» deniliyor. 

Buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

1961 Anayasasının 127 nci maddesinin son fıkra
sını oluşturan «Kamu iktisadî teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla 
düzenlenir» fıkrasını çıkartıp, yerine «Sayıştayı» koy
mak istememizin başlıca nedeni, 127 nci maddenin 
son fıkrasının edindiğimiz bilgilere göre uygulanama-
ması olmuştur; yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gerek işlerinin ağırlığı, gerekse belki bu denetimi ya
pacak ehliyetten yoksun bulunması dolayısıyla (Sebe
bi ne olursa olsun) Kamu İktisadî Teşebbüslerini de-
netleyememiştir ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri başı
boş kalmıştır. Bu başıboşluğu sanıyorum ki, kendisini 
iyi anlamışsam Sayın Selçuk Kantarcıoğlu arkadaşı
mız da burada dile getirdi. 

Bir müessese kendisine verilen görevi yerine geti-
remeyince, elbette onun yerine başkası aranır yahut-
ta başka bir sistem konulmaya çalışılır. Esasen Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin memleketimizde ki bürok
rasi fikri ve memleketimizin kanunlarının akıl almaz 
şekilde (diyelim) sıkılığı, bütün müesseselerin suiisti
mal yapmaya yönelik olduğu felsefesine dayanıp bu 
suiistimalleri önlemek amacına yöneldiği için, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin de özel teşebbüs karşısında 
büyük bir handikapla çalıştıkları diğer bir gerçektir. 
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Ancak bu dunumla; yani Türkiye Büyük Millet 
MecBlisiiittinı görevini çeşMi nedenlerle yapamamasını' 
gözlemledik ten sonra yenliden aynı görevi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine vermenin doğru olmayacağı 
Ikjaımuaıtttjnıe vardiılks. IBundan dolayıdır iki, araştırdık:, 
Sayıştay Başkanlığıma başvurduk, diğerleri meyanjn-
dıa, Sayıştay bu görevi yapalbleceğini söyledi. 

Arkadaştarınuz «Sayıştayın bu görevi yapamaya
cağı» (kanaatinde de olabilirler. Buna saygı gösterir, 
başka bir çözüm yolu ararız; fakat bütün uygulama 
süresince", yani 1961 Anayasasının yürürlükte kaldığı 
ibütünı süreferce ıbir denetimi gerçekleştiremeyen Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bu görevin tekrar ve-
rimesli büzce dloğru olmaz ve sadece bundan dola
yı bu önergeye kaıtimuyor ve karşısında bulunuyo
ruz. Yoksa Yüce Meclis başka bir organ bulabilir, 
yaratabilir ve Ibu organa, (hatta beM kanununda bü
yük esneklikler vererek, tbir Kamu İktisadı Teşeb
büsünün bir özel ıteşebbüs gibi serbestçe bazı alan
larda masraf yapmasınla limlkân verecek bir statü die 
vererek bu işli düzenleyebilir; lama kesinlikle arka-
daşlarımıza başarıya ulaşmayan bir sisteme dönül
mesini ve bu hususta bM desteklemelerini, önergeyi' 
kabul etmemelerini rica ediyoruz. 

Sayıştayın konusu geldiği zatrnlaın Sayıştaydan çı
kartırız bunu yalhult Sayıştaya gelinceye kadar baş
ka ıbir çözüm yolu ararız; fakat herhalde 'başarısız bir 
sisteme' dönmeyelim^ 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

BALKAN — Telşekkür, ederim Sayın Aldukaçtı. 
ıDeğedi üyeler; 
(Komiisyon bu önergelere katılmamaktadır Dfflk-

Iklaıte alınıp alınmamasını oylarımıza sunuyorum. Ka
bul edenler..T ((«Soru vardı Sayın Başkan» sesleri) 

(Edendim, soru İstenirse verilir. Soru sormak is
tenmezse, oylamadan evvel Başkanlık «Soru soracak 
misimiz?» demez., Binaenaleyh, oylamadan' evvel iste
seydiniz. Mamafih oylamadık tabiî, verebilirim. Soru 
soracak arkadaşl'aom lütfen lişaret 'buyursunlar... 

Sayın (Baturaflp, buyurun' efendim. 

RECAH IBATURALP — Sayın Başkan, sayın üye
ler* 

1961 Anayasasından sonra memlekete gelmiş dü
zenler, başarısızMdlarından dolayı bu memleketi 1!2 
Eylüle ıgetliırnııişlerdir. Biztkn yeni kuracağımız Meclis 
de onflaron 'bir benzeri mi olacaktır?... (Hiçbir zaman 
bunu kabul etmediğim için, bu Meclisten sonra ku
rulacak Meclistin Ibfcr evvelkiler gibi vazifesini yap
mayıp KİT'leri boş bırakacağını düşünemiyorum. 

Oiğer taraftan, bu hizmet Sayıştaya bağlandığı 
zaman, KİTlerin kendi kanununda 'belirtilen müdeb-
bir bir tüccar gilbi çalışmak imkanı kendi elerinden 
alınmış oto.. Bu düşünceyledir iki, KİT'lerin yönie-
ıtim kurularının, mesali süresi içinde ve dışında ol
mak üzere 'günün her saatinde vazüfe görmeleri ka
nunla düzenlenmliştir. O halde bunu Sayıştaya böyle 
bağladıktan sonra olacak düzen şudur: 

iBugün katma bütçeden faaliyet gösteren tevekkül
ler yaptıkları büıtühı protokolleri Sayıştaya gönderir
ler ve bu Sayıştaydan üç aydan evvel çıkmaz. KİT 
ferin de evrakı bu şekilde Sayıştaya gidecek olur
sa aynı şekilde neticeleneceğinden hiç şüphem yok
tur, Bu nedenlle KİT'leri iyiye doğru değil kötüye 
doğru götüreceğiz.. Yeni kurulacak Metilisin kendi
sine terettüp eden vazifeyi Mhakfcın yapacağı inan
cı içiındeyiimij Acaba1 Komisyon böyle düşünmüyor
lar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Aldukaçtı, bütün soruları alalım mı, yok

sa telifler teker cevap mı vereceksiniz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDIKAÇTÎ — Bütün soruları alahnt efendim. 
IBAŞKAN — fieki efendilm. 
Sayın Önder, buyurunuz efendim. 
NAZMİ ÖNDER — Sayın Başkan; 
iBendlemiz ve 50 arkadaşımın takdim etmiş oldu

ğumuz önergemizde aynen' «Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Türküye Büyük Millet Meclisince Yüksek De
netleme (Kurulu raporları esas alınarak denetlenir.»' 
demekteyiz. / 

Sayım Komisyona burada bir soru sormak isti
yorum: Demokraltik parlamenter bir ülkede denetle
menin millet adına Türkiye 'Büyük Milet Meclisi 
tarafından yapılması mı daha yararlıdır, yoksa bürok
ratik bir şekilde denetlenmesi mi daha yararlıdır? Bu 
konuda cevap istiyorum. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Sayın Fırat, buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız, Yüksek 

Denetleme Kurulu raporlarının Meclislerde görüşül-
memesinii, ıbir süre aksamış olmasam sebep göstererek 
bir değişikliğe goıttiklerini bildirdiler. Ancak, bu de
ğişikliğe giderken, bu değişikliğin öncekine nazaran 
daha iyi olduğunu da ispat etmek gerekir. 

Devlet (hizmetinin kontrolünü üstlenmiş Sayışta
yın malî kontrol tekinliği serttir, şeklidir. Katı bir tu-
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tumla şeklî hükümlerin harfi harfime taıtblMffln "sağ- I 
taroası kontrolda esas alınmıştır. 

Şunu arz etmek istiyorum: Sümerbank'ın (her- I 
hangi bir yeni kuruluşu açıldığı zaman bunun ser
mayesi, bütçesi derhal temin edilebilecek midir?.. 
Kendi fiyatlarını kendileri tespit eden IKJÎT'lerin gir
di fiyatlarının artışları dolayısıyla bütçeleri kâfi gel
mediği zaman bu bütçeleri, yani bugün kendi yöne- I 
tim kurullarınca tadil edilen bütçeleri Sayıştaydan I 
kaç ayda çıkacaktır?., ©u müddet içerisinde işletme
ler durmayacak mıdır? 

!Bir misal daha vermek istiyorum: Bundan üç dört 
sene önce petrol krizi olduğu zaman spot alımlarla 
petrol temin edilirdi. Sayıştay denetimine tabi olsa 
idi, acaba spot alımla, günlük alımlarla t>ir bütçeyi 
sonuna kadar götürmek mümkün olabilir miydi? Sa-
yiıştaya müracaat edip 3 ayda, 5 ayda değiştireceği 
'bir bütçeyle bu işleri yapmak mümkün müdür? 

Ayrıca Sayıştay denetimini Sayıştay murakıpla
rı yapar, Karar ISayıştayca verilir. Yani hem hâkim, I 
hem savcı Sayıştay olur. Halbuki burada konu mil
letin mallarıdır. Denetleyen Yüksek: Denetleme Ku
ruludur; yöneticiler hakkındaki karar organı Türki
ye Büyük Millet Meclisidir, milleti temsil eden Mec- I 
listir. Ancak aksamalar varddır, olmuştur. Bu aksama
lar oldu diye derhal köklü bir değişikliğe gidersek 156 
tane kuruluşu, bunlara bağlı bine yakın teşekkülü, 
müesseseyi, iştiraki perişan ederiz. Bütün çalışmalar 
durur, atalete sevkederiz. I 

Arzım budur. !Bu konuda aydınlatıcı bilgi rica I 
ediyorum. I 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim 
AYDEMİR ASKIN — Sayın Başkan, Sayın Mec

lis üyeleri; I 
Sayın Ayhan Fırat'ın açıklamalarından sonra 

Sayıştay konusunda hiçbir şey sormaya sanırımki ge- I 
rek yok. Ümit ederim Komisyon *ia ikna olmuştur; I 
Sayıştayı devreden çıkarmaya.. 

Gelelim ikinci önemli konuya: Biz Anayasayı ya- I 
parken Türkiye'nin meslelerini temelde çözümleme
ye yönelik çalışmalara ağırlık verdik ve o espriyle I 
hareket ettik. Artık çalışmayacak meclisler düşünmü- I 
yoruz; çalışamayacak güçsüz hükümetler düşünemi- I 
yoruz. Dolayısıyla meseleyi temelde çözerken, o te- I 
melde çözülen meselenin çözümlenmemiş gibi kabul I 
edilerek başka yollar aramak kanımca bir çift kul- I 
lanım; yani doüble employe olacaktır. Dolayısıyle | 
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bugüne kadar oturmuş bir sistem; sistem oturmuş
tur, belki işlememiştir; ama benimsenmiştir. 

Bu nedenle, acaba güçlü meclisler, güçlü hükü
metler karşısında Komisyon yine bu kararında, Sa
yıştayı devreye sokma kararında ısrar ederler mi? 

Gelelim önemli olan ikinci konuya: Bugün Tür
kiye'nin en önemli ikinci meselesi olarak da Anaya
samızın birçok maddelerinde de belirtildiği gibi; eko
nomik istikrar, hızlı ve dengeli kalkınma söz konusu
dur. Bunun için de KİT'lerin ekonomiye entegrasyo
nu temel sorundur. Nitekim, konuşan arkadaşlarımı
zın hepsi buna değindiler. 'KİT'ler ekonomiye enteg
re edileoeklerse, ekonomiye entegre edilen bir sek
törü, devletin idarî denetimi gibi denetlemeleri müm
kün olmayacağını peşin olarak kabul etmeleri gere
kir kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Göktepe, buyurun efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım; 
118 Ağustos 1982 tarihli Resmî Gazetede Sayış-

tayın bir ilanı çıkmıştır. Eğer izin verirseniz okuya
cağım, ondan sonra sorumu soracağım: 

«Sayıştay Başkanlığından: 
Aşağıda isimleri yazılı saymanlıkların hizalarında 

belirtilen yıllara ilişkin hesaplarının incelenmesinde 
mevzuata aykırı ve noksan görülen işlemler hakkın
da 832 sayılı (Kanunun 48 inci maddesi uyarınca ya
zılı savunmalarının alınması maksadıyla aranan ve 
dairelerince gösterilen adreslerde bulunmayan aşa
ğıda ad ve soyadlarıyla memuriyet unvan ve görevle
ri gösterilen sorumluların, konu ile ilgil' sorgu vara
kalarını almak veya kendilerine tebligatın yapılabile
ceği sarih adreslerini bildirmek üzere ilân tarihinden 
itibaren 15 gün içinde (Başkanlığımıza başvurmala
rı. 

Saymanlığın Adı: Bayındırlık Bakanlığı Merkez 
Saymanlığı. 

Kişinin adı ve soyadı: Halil Evliya. 
Unvanı: Diğer sorumlu. 
Görevi: Bayındırlık Bakanlığı Müsteşar Yardım

cısı.» 
Şimdi, Sayın Evliya'nın Bayındırlık 'Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcılığından emekli olup Danışma 
Meclisine seçildiğini, Bayındırlık Bakanlığına iki sa
tır yazıyla sorup tespit etmekten imtina eden bir (Sa
yıştay, milyonlarca ve milyarlarca yatırım yapan, 
büyük bir üretim hacmine sahip olan. büyük bir is
tihdam yaratan bu kadar KİT'i nasıl denetleyecektir? 
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Eğer 'KİT'lerin denetimi bu Sayıştaya verildiği tak
dirde, bir gün Sayıştayın, karşısında bulunan Sümer-
bankın adresini ilan verip soracağından katiyen en
dişem yoktur. 

Arz ederim efendim. («Bravo» sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Aldıkaçtı, sorular bitmiştir, cevabınızı rica 

ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Konuyla ilgili arkadaşlarımın sorularım teker te
ker cevaplandırmaya çalışacağım. 

Evvela söze başlarken şunu arz etmek isterim : 
Dedik ki, 1961 Anayasasının 127 nci maddesinin son 
fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen 
bu denetim yetkisinin gerektiği gibi kullanılmadığını 
gözlemlediğimizden, bir organ aradık, yerine Sayış-
tayı bulduk. Dedik ki, eğer Yüce Meclisi Sayıştay 
yerine başka bir organ bulur veyahut da hep beraber 
yeni bir organ yaratırsak, hiçbir problem olmaz. Bu
nu hatırlatmakla söze başlıyorum. 

Binaenaleyh, biz Sayıştay üzerinde ısrar etmiyo
ruz. Yalnız, Sayıştayı bu işi yapabilecek bir organ 
olarak düşündük. Düşüncemiz de yanlış olabilir. 

Sayın İbrahim Göktepe, Sayıştayın bu işi becere
meyeceği hususunda bir örnek verdi; ama ben kendi
sini ve bütün arkadaşlarımızı insafa davet ediyorum : 
Yani Türkiye'de bu şekilde hata yapan büro sadece 
Sayıştay mıdır? («Bravo» sesleri) 

Arkadaşlarım; 
Size başımdan geçeni anlatayım : Şurada, Yüce 

Meclisinize üye olmak şerefine erdikten 21 - 22 gün 
sonra, birdenbire Samsun Vergi Dairesinden icra em
ri geldi, «Borçlarını öde» diye; 2 senelik borç. Borç
ları İstanbul'dan posta makbuzuyla göndererek öde
miştim. Ondan sonra bir yazı daha geldi : «Nazım 
Aldıkaçtı diye birisi vefat etmiş,-onun varislerini arı
yoruz, sizsiniz, vergi verin» Ben yazdım : Böyle bir 
akrabam yok, eğer varsa, ölmüşse malı gösterin ver
gisini vereyim. Hâlâ daha cevabı gelmedi. 

Yani Türkiye'de bu gibi işler sık sık olur. Bunları 
örnek göstererek bir müessesenin çalışıp çalışmadığı, 
yahut çalışıp çalışamayacağı hususunda bir değer 
hükmü vermek, bana biraz acele gibi gelir. Bu, Tür
kiye'nin ezelî derdidir. Bununla Sayıştaya bunun ve
rilmesi hususunda ısrar etmiyorum. 

Bunu da bir kere daha tekrar ediyoruz. Biz Sa
yıştayı yapabilecek bir organ olarak gördük; ama ke-
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sin kanaatimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
işi yapamayacağıdır. 

Şimdi, Sayın Recai Baturalp arkadaşımız bize bu 
hususta şunları söyledi : «Gelecek Meclis bu Meclis 
gibi mi olacaktır?» Yahut da «Bir organ kötü çalış
mışsa bütün devlet organları kötü mü çalışacaktır?..» 

Sayın arkadaşlarım; 
Biz de Anayasayı bunun için yapıyoruz. Biz de 

Anayasaya hükümler bunun için getirmeye çalışıyo
ruz ki, organlar, yeni gelen organ eskisine benzeme
sin; ama ne var ki, içeride bir insan elemanı unsuru 
var. İnsanlar birdenbire değişmez. Sosyal gelişmeler 
toplumlarda birdenbire olmaz. Bir şapka devrimi bi
le; başından fes çıkıp şapka konduğu zaman, o şapka 
bir süre insanın başında sırıtır. Onun içindir ki, bu 
hususta, bu gitti, yerine gelecek yenisi daha iyidir fa
raziyesine dayanmadan, her zaman için işleyebilecek, 
her zaman için denetimi sağlayabilecek bir müessese 
kurmamız gerekir. 

İlk açıklamamda da belirttim : Sayın Baturalp ve 
Sayın Fırat arkadaşlarımız özellikle Aydemir Aşkın 
arkadaşımız da bu konuya değindiler. Biz katı bü
rokrasinin dışına çıkılmasını istiyoruz. Eğer katı bü
rokrasinin dışına çıkarsak, çıkabilirsek, ancak o za
man KİT'ler yaşayabilir. Yoksa büyük bir esneklik 
içerisinde çalışan, her türlü imkânları rahatça kulla
nan özel teşebbüs karşısında KİT'lerin başarıya ulaş
ması mümkün değildir, hepsi zarar ederler. Sayış-
tayla ilgili bir örnek verdiler, ben de vergi dairesini 
örnek verdim. Ben şimdi başka bir örnek vereceğim 
ve KİT'lerin nasıl denetimsiz kaldığını yüksek huzu
runuzda açıklayacağım. 

Bir işçi ücreti artırma meselesinde Türkiye'de böy
le hemen hemen genel greve doğru gidildi, işsizlik 
sayısı artmıştı; birdenbire bir Sümerbank Genel Mü
dürünün bir beyanatını okuduk gazetelerde. Konu ile 
ilgilenen bütün arkadaşlarım okumuştur. Sümerbank 
Genel Müdürü diyordu ki, «Ben yüzde bilmem kaç-
yüz zamla, Türkiye'de en fazla zammı vermiş olan 
müdürüm, bununla iftihar ederim.» 

Müessesesi devamlı surette zarar eden ve Devlet 
Hazinesinden geçinen bir müesseseydi. Bu açıklama
nın hesabı dahi kendisinden sorulmamıştır. 

Binaenaleyh, biz denetlemenin gerçekleşebileceği, 
denetlemenin gerçekten yapılabileceği bir sistemin 
araştırısı içindeyiz. Bunu Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin başarı ile yürütemediği kanaatine vardığımız 
için bir öneri getirdik, öneri takdirlerinize mazhar 
olmayabilir; fakat geriye dönmekterıse, yeni bir yol 
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aramanın en çıkar ve sağlam yol olacağı kanaatin
deyiz. 

Bunun içindir ki, tekrar ediyorum, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine denetim yetkisinin verilmesini 
öngören önergenin karşısındayız, 50 imzaya rağmen. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, bu önergelere Anayasa Komis

yonu katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergelerin dikkate alınması kabul edilmiştir. (Al
kışlar) 

Değerli üyeler, dikkate almış bulunduğunuz bu 
önergeleri yeni bir madde yapılmak üzere Anayasa 
Komisyonuna tevdi ediyorum. 

148 inci maddeyi okutuyorum. 
D. Ekonomik ve Sosyal Konsey ; 
MADDE 148. — Ekonomik ve Sosyal Konsey, 

millî ekonominin istikrar içinde gelişmesini sağlamak, 
ekonomik ve sosyal politika arasındaki dengeyi kur
mak, çeşitli ekonomik sektörler arasındaki uyum ve 
işbirliğini gerçekleştirmek, çalışanların ücret, aylık, ik
ramiye ve sosyal yardımları arasındaki denge ve hak
kaniyeti sağlamak amaçlarıyla, Bakanlar Kuruluna 
önerilerde bulunur. Konsey, ayrıca ekonomik ve sos
yal konulara ilişkin kanun tasarı ve teklifleri hakkında 
Bakanlar Kuruluna görüş bildirir veya yeni öneriler 
sunar. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Maliye, Sanayi ve 
Teknoloji, Tarım ve Orman, Çalışma Bakanları; Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Başkanı; en çok üyesi olan işçi 
ve işveren üst kuruluşlarınca seçilecek üçer üye; Cum
hurbaşkanınca iktisat, sosyal siyaset ve hukuk alanların
daki uzmanlardan seçilecek üç üye olmak üzere, on-
beş üyeden oluşur. 

Konseyin kuruluş ve işleyiş şekli, seçilenlerin sü
resi ve özlük işleri, kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 16 değişiklik 
önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulmasını öngö

ren 148 inci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
TC Anayasa Tasarısının 148 inci maddesinin çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Halil AKAYDIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 148 inci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ahmet Senvar DOĞU Akif ERGİNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu Tasarısının 148 inci madde

sinde zikredilen Ekonomik ve Sosyal Konseyle ilgili 
gerekçede mezkûr Konseye verilen görevler tamamen 
hükümetin görevleri meyanında olduğundan ikinci 
bir hükümet yaratılması söz konusudur. Ekonomik ve 
Sosyal Konsey hiçbir zaman gerekçede kendisine ve
rilen görevleri yapamayacağı gibi, hükümetle de de
vamlı çatışma halinde olacaktır. Böylesine bir Kon
seye ihtiyaç olmadığından 148 inci maddenin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Turgut YEĞENAĞA 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 148 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

Hilmi SABUNCU İ. Doğan GÜRBÜZ 
Muzaffer SAĞIŞMAN Zeki YILDIRIM 

Mehmet Velid KORAN M. Talât SARAÇOĞLU 
Erdoğan BAYIK Mehmet PAMAK 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sa Tasarısının «Ekonomik ve Sosyal Konsey» başlığı 
altında 148 inci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını; 

Bu Konseyin yapacağı görevlerin, Cumhurbaşka
nına Danışmanlık yapacak ve 118 inci maddede söz 
konusu edilen Kurul içinde düşünülmesini saygı ile 
sunarım. 

Nermin ÖZTUŞ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 148 inci maddesinin tasarı

dan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

imren AYKUT 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 148 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Millî tktisat Şûrası : 
Madde 148. — Bakanlar Kuruluna iktisadî ve 

toplumsal konularda danışmanlık yapmak üzere bir 
Millî tktisat Şûrası kurulur. 

Şûra, iktisadî veya toplumsal konulara ilişkin 
kanun tasarıları, plan veya kalkınma programları hu
suslarında Bakanlar Kuruluna görüş bildirir. 

Şûranın kuruluşu, yetki ve görevleri kanunla be
lirtilir. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK Yavuz ALTOP 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «D. Ekonomik ve Sosyal 

Konsey» başlıklı 148'inci maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki gibi düzenlenmesini öneriyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su
narım. 

Beşir HAMİTOĞULLARI 

«Madde 148. — Ekonomik ve Sosyal Konsey, 
en çok üyeye sahip bulunan işçi ve işveren üst ku
ruluşlarınca seçilecek üçer üye, esnaf, memur ve ta
rım kesiminden seçilecek ikişer üye; Cumhurbaşka
nınca, iktisat, sosyal, siyaset-hukuk dallarındaki yük
sek düzeyde uzman ve bilim adamlarından seçilecek 
üçer üye olmak üzere yirmi bir kişiden oluşur.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 148'inci maddesiyle teşekkül 

ettirilen Ekonomik ve Sosyal Konseyde Ticaret Ba
kanının bulunmadığı görülmektedir. Değişebilecek du
rum ve şartlara göre Konseyin teşkili ve ilgili bakan
ların çağırılabilmesi bakımından, «ikinci fıkranın me
tinden çıkarılarak» üçüncü fıkrada açık olafak belir
tildiği üzere, Konseyin kuruluş ve işleyişinin bu ko
nuda düzenlenecek kanuna bırakılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI A. Fehmi KUZUOĞLU 

Turgut KUNTER 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 166 Sıra Sayılı Anayasa Ta

sarısının 148'inci maddesinin ikinci fıkrasının «.. en-
çok üyesi olan işçi ve işveren üst kuruluşlarınca se
çilecek üçer üye;...» ifadesinden sonra gelmek üzere 
«... esnaf ve sanatkârlar ile çiftçi üst kuruluşlarınca 

seçilecek ikişer üye;...» ifadesinin ilave edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
IMj Rahmi KARAHA-

Mehmet PAMAK ŞANOĞLUl 
Nurettin ÂYANOĞLU Beİir Sami DAÇE 

Halil ERTEM V. Mufılis DABAKOĞLU 
R. Adli ONMUŞ M. Tijlât SARAÇOĞLU 
E. Yıldırım AVCI Mahnjut Nedim BİLGİÇ 

Tandoğan TOKGÖZ Aydemir AŞKIN 
Evliya PARLAK Zeki ÖZKAYA 

Salih İNAL Sadi ERDEM 
A. Asım İĞNECİLER Mehmet KANAT 

Osman YAVUZ Erdoğan BAYIK 
Salih Necdet ÖZDOĞAN 1. Doğan GÜRBÜZ 

Halil GELENDOST Namjk Kemal YOLGA 

GEREKÇE : 
Daha önce de belirttiğimiz £ibi iktisadî hayatı

mızda üç büyük kesim vardır. BJunlar sanayici, çift
çi ve esnaf ve sanakârdır. 

işçilerimiz ise emeği ite üretimi gerçekleştiren ke
simi oluşturmaktadır. 

Değerli Komisyonumuzun ve Yüce Meclisimizin 
yerinde bir davranışı sonucu «Esnaf ve Sanatkârın da 
Anayasa teminatı altına alınması suretiyle bütün bu 
kesimler Anayasada yer almış bulunmaktadırlar. 

Millî İktisadın istikrar içinde gelişmesini sağlamak, 
iktisat ve sosyal politika arasındaki dengeyi kurmak, 
çeşitli iktisadî sektörler arasındaki uyum ve işbirliği
ni gerçekleştirmek v.b. önemli ve geniş kapsamlı ga
yelerle Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunacak olan 
Ekonomik ve Sosyal Konsey'e sadece işçi ve işveren 
üst kuruluşlarından üçer üye alınmasını sağlayan hü 
küm hem son derece yanlıştır hem de önemli nok
sanlıkları bünyesinde taşımaktadır. 

Böylesine bütün iktisadî hayatı içine alacak şe
kilde geniş yetkiler verilen bir komisyona işçi ve 
(en çok üyesi plan işveren üst kuruluşu genelEkle sa
nayicileri kapsadığından) sanayi kesiminin temsilcileri
nin alınması gereklidir, fakat diğer önemli üretici 
kesimlerin, iktisadî ve sosyal hayatımızda çok büyük 
bir yeri olan çiftçi ile esnaf ve sanatkârın ihmal edil
mesi büyük bir zaaf olur. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin gayeleri arasında 
tarım veya esnaf ve sanatkâr kesimini ilgilendirme
yecek hiçbir hususa rastlayamazsınız. Bu kesimleri de 
ilgilendiren iktisat politikasının, üretim politikasının 
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tayinli sektörler arasındaki uyum ve işbirlliğinıin sağ- ı 
lanması gibi hususlarda çiftçi ve esnaf ve sanatkârımı- I 
zın görüşlerini ancak yine çiftçi İle esnaf ve sanatkâr- I 
lar üst kuruluşları aksettirebilir. I 

Bu önemli sebepler muvacehesinde Ekonomik ve I 
Sosyal Konseye mutlaka çiftçi ile esnaf ve sanatkâr- I 
lar üst kuruluşlarınca seçilecek ikişer üyenin katılma- I 
sı sağlanmalıdır. I 

Önergemüz bu önemli noksanlığı gidermeye yö- I 
nelik olup, Değerli Anayasa Komisyonumuzun ve 
Yüce Meclisimizin yüksek takdir ve tasviplerine arz 
olunur. I 

Saygüarımızla. 
Mehmet PAMAK 

Sayın Başkanlığa, I 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 148 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasının başındaki cümlenin - Ba
kanlık 'isimleri ve yapıları değişebileceğinden - aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve ıteklif ederim : I 

«Ekonomik ve Sosyal Konsey, Başbakanın görev
lendireceği malî ve ekonomik Bakanlıkları tedvir eden 
dört Bakan; DPT Müsteşarı...» 

Saygılarımla. 
A. Avni ŞAHÎN 

Danışımla MecM Başkanlığıma 
Öörüşülmdkıte olan Anayasa Tasarısımıın «lEkono- I 

tmliflc ve Sosyal Konsey» ikenar başlıklı 148 inci mad-
desimlim aşağıdaki şekilde düzeltilmesi1 hususunu j 
emilir ve müsaadelerimize saygılarımla 'arz ederim. 

Mehmet AKDEMİR 
l«Eikonomtilk ve Sosyal Konsey, 
(MADDE 148. — Ekonomik ve Sosyal Konsey, 

tmüfllî dkonaminiın istikrar içinde gellişmıesinli sağla
mak, ekonomik ve sosyal politika arasımdaki denıge-
yli kurmak, çeşitli elkonomlik sektörler arasındaki 
uyum ve işbirliğini gdrçeMeştirmefc, çalışanlarım 
üıoret, aylık, ikramiye ve sosyal yardımları arasımda-
ikti denge ve hakkaniyeti sağlamak amaçlarıyla Ba
kanlar Kuruluna önerilerde bulunur. Konsey, ayrı
ca efkonomıilk ve sosyal konulara ilişkin kanun ta
sarısı ve teklifleri hakkımda Bakanlar Kurıuluınja gö
rüş bildirir veya yenli öneriler sunar. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Maliye, Sanayi ve 
Tdknoloji, Tarım ve Orman, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik BakaMıkları; Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Baş-
ıkıanı; en çolk üyesıi olan işçi ve işveren üst kuruluş-
laranca seçilecek üçer üye; Cumhurbaşkanınca ikti
sat, sosyal siyaset ve 'hukuk alanlarındaki uzmamlar-

I dan seçilecek diki üye olknalk üzere ombeş üyeden oliu-
I şuır. 
I Konseyin kuruluş ve işleyiş şdkli, seçilenlerin sü-
I resi ve özlük işleri, kanunla düzenlenir. »ı 

Yüoe Başkanlığa 
I Ekonomik ve Sosyal Konsey başlıklı 148 inci mad-
I dede yer alan, çalışmıaların ücret, aylılk, ikramiye ve 

sosyal yardımlar 'arasındaki denge ve hakkaniyet 
I sağlama, Bakamlar Kurulunun öneride bulunma hak-
I ları, 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 

Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde «personel re-
I jiimini memleketin istisadî, malî ve sosyal şartlarına 
I ve hukukî esaslara uygun 'bir şekilde düzenlemek, 

'bu 'düzeni değişen şartlara göre ayarlamak ve idare 
I ettirmek maksadıyla Başbakanlığa bağlı 'bir Devlet 
I Personel Dairesi kurulmuştur.» hükmü i e sorumlu 

Daireyi tespit etmiştir. 
I Kanunun 5 indi maddesinde de bu Dairenin va

zifeleri sıralanmıştır. 
5/a fıkrası aynen şöyledir : 

I ı«Önceden tayin edeceği esas ve ölçülere göre 
(memuriyet ve hizmetlerin gruplandırılması suretiyle 

I kurumlara aynı mıalhiyet ve işleri için müsavi mua
dil ücret prensibi tahakkuk ettirmek.» 

5/d fıkrası aynen şöyledir : 
«Çalışma metodlarımn rasyonel 'bir hale getiirii-

I mesi için tatbikî usul ve esasları tayin e'bmek.» 

{ 5/e fıkrası ayınıen şöyledir: 
«Memleketin iktisadî, sosyal ve malî durumumu 

taklip ederek maaş ve ücretlerde ve diğer özlük hak-
j larda yapılması icap eden tadilleri hazırlamak.» 
I 1,5 milyon Devlet memurunun hakları Balkanlar 

Kurulu 'kararıyla seçilmiş, Milî Eğitim, Millî Sa
vunma, Maliye Bakanlıkları, Yüksek Denetleme Ku
rulu ürelerimden meydana gelen Devlet Per
sonel Heyeti tarafından ele lalnnımaktadır. 
Bu durum karşısında Konseyde Devlet Per
sonel Dairesi Başkamı ve Genel Sekreteri
nin bulunması mecburiyeti vardır. Bu bakımdan 
148 inci maddedeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Başkanından sonra «Devlet Personel Dairesi 
Başkanı ve Gendi Sekreteri» mim eklenmesini birin
ci fıkranın sonundaki ombeş sayısımım da «onyedi» 
olarak düzeltimesimi arz ve 'teklif ederimi. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

ISayım Başkanlığa! 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Ekono

mik ve Sosyal Konsey» başlığımı taşıyan 148 inci 
maddesinde, amılam Konseye katılacak 'baklanlar lara-
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sıma, Ticaret Bakanımın da dahil edlilmesıinü, saygı-
lanımlla arz ve teklif edenim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Gerekçe^ 
Ticaret Balkıamlığıwa, üllkıemlizin diş eikonomıik ffiş-

ikileriınde ve genel «konomıi poldıtik'asnnıım yürütülme-
sdodıe son derece önıemlü görevler ve soromluluiklar 
verdlımdş bıdumımaktadıır. Hal böyle diken-, bu derece 
önıem'M bir Bakanlığın 'başında bulunan Bakanın, 
Bkonıomliik ve Sosyal Konseye katılacak Balkanlar 
laınasıında yer altoaması, sakıncalı ve hatalı bir husus 
olarak mütalaa edilmektedir. 

BAŞKAN — Daha evvel Sayın Aykut tarafın
dan 62 nci maddede verilmiş bir önerge vardı. 62 nci 
madde görüşülürken Sayın Anayasa Komisyonu 148 
nci maddenin görüşülmesi sırasında işleme konulma
sını istedikleri için, önergeyi aynen okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 62 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İmren AYKUT 
«Ücret ve Gelirler Millî Kurulu : 
MADDE 62. — Ücret ve Gelirler Millî Kurulu; 

ücret ve aylıkla çalışanların gelirleri arasındaki den
gesizlikleri hakkaniyete, işin değer verim ve niteliği
ne uygun biçimde giderici tedbirleri alır, hayat pa
halılığını, millî gelirdeki artışları ve devletin ekono
mik ve malî imkanlarını gözönüne alarak, her yıl 
ücretler ve gelirlerde meydana gelecek artışların öl
çülerini belirler. Kurul, Devlet, işçi ve işveren adına 
üçer temsilci olmak üzere 9 kişiden teşekkül eder. 
Kurulun çalışma şartları kanunda gösterilir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; ilk 7 önerge bu 
maddenin Tasandan çıkarılmasıyla ilgilidir ve bu 
önergelerin de ilki Sayın Öney'e aittir. Sayın Öney, 
buyurun^ 

Tahmin ediyorum ki, 7 önerge sahibinin 7 side 
herhalde açıklama yapmazlar; Sayın Öney'in, nok
san bırakmazlar ya, bıraktıkları bir konu olursa onu 
tamamlamak üzere söz alırlar. 

Sayın Öney buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Ekonomik ve Sosyal Konseyin Anayasa Tasarı

mızdan çıkarılması için bir önerge vermiş bulunuyor
dum. Şu ana kadar okunan 16 önergede benim bu 
teklifimin ne kadar haklı olduğunu galiba gösterdi. 

Bir sayın arkadaşımız çok haklı olarak; «Böyle 
bir şey kuruyorsa, esnaf, sanatkar, memur temsilci-
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leri niye yok?» diye önerge verdi. Bİr başka arkada
şımız; «Kanunla kendisine verilen yetkileri temsilen 
bu Konseyde bulunması gereken Devlet Personel Dai
resi Başkanı ve Genel Sekreteri niçin yok? Onlar da 
bulunsun.» diye önerge verdi. Bir başka arkadaşımız, 
«Sosyal Güvenlik Bakanı da bulunmalıdır.» dedi. Bir 
başka arkadaşımız «Ticaret Bakanı da bulunmalı
dır.» dedi. 

Sayın Yeğenağa, son derece haklı bir şekilde; 
«Bütün bunlar hükümetin işidir, bunlarla Konseyin 
dublikasyonu nereye varacaktır» biçiminde, mealen 
bunu aksettiren bir önerge verdi. Gerçekten de du
rum budur sayın arkadaşlarım. 

Şimdi, ben meseleyi şöyle ele almak istemiştim; 
arkadaşlarımın da dolduracağı boşluklar olacağını 
sanıyorum Sayın Başkanım. Anayasamıza bir Eko
nomik ve Sosyal Konsey getirilmek istenmektedir. 
Tasarıda yer aldığı haliyle bir defa bu Konseyin ki
me bağlı olduğu, ne iş yapacağı, yetkisinin nereye 
kadar gittiği, gücünün ne olduğu hiç belli değildir. 
Bunlar kesin belli olmamakla birlikte, kesin olarak 
belli olan bir husus vardır. O da Konseyin danışma 
niteliğinde olacağı... 

Devlet çarkımız içinde böylesine danışmanlık ni
teliği taşıyan ne kadar çok organ olduğunu ve bun
ları, üzülerek ifade ediyorum ki, birbirlerini çelme-
lemekten başka nasıl bir işe yaramadıklarını takdir
lerinize sunmak isterim. 

Tasanda yer aldığı şekliyle Ekonomik ve Sosyal 
Konsey esas itibariyle; (Tasarıdan bakılırsa) ekono
mik sektörler arasındaki uyum ve işbirliğini gerçek
leştirecek, ekonomik ve sosyal politika arasındaki 
dengeyi kuracak, millî ekonominin istikrar içinde 
gelişmesini sağlayacak, bir de, ücret, aylık ve sosyal 
yardımlar arasında dengeyi gözden geçirecek. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunların hepsi teknik konulardır. Hesap kitap is

ter. Hangi ekonomik sektörün ne hızla geliştirmek 
için, öteki ekonomik sektörü ne oranda geliştirmeniz 
gerekir; bunun gerçek hesabının yapılması lazımdır. 
Mesela; bir örnek vereyim : 

Tarım sektörünü bu yıl % 3 geliştirmek istiyor
sanız, tarımın çok önemli unsurları olan mesela 
traktör sanayiinde, mesela gübre sanayiinde veyahut 
tarım ilaçları sanayiinde ne oranda bir üretim artışı 
sağlamanız gerekir, bunu hesapla ortaya koyarsınız. 

Yahut istikrar içinde gelişme nedir, bunun tanımı 
nedir?... Millî gelir artış- hızına yakın gelebilecek bir 
emisyon artışı istikrarsızlık demek değildir; bunu he-
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pimiz biliriz. O halde, ne kadarlık emisyon artışına 
müsaade edilecektir, kaç milyar liralık; bunun da he
sabının yapılması lazımdır. 

Efendim; 
Şimdi takdirlerinize sunarım : Tasarıda belirle

nen yapıda kurulmuş olan bir Konseyin bu tip he
sapları yaparak bir sonuca varması şüphesiz beklene
mez. O zaman burada akla gelen şudur. Burada bir 
araya gelecek olan sayın bakanlarla işçi ve işveren 
temsilcileri ancak bir karşılıklı görüş alışverişinde bu
lunup, karşılıklı dertlerini dile getirmekten başka bir 
şey yapmayacaklardır. Bütün bu fonksiyonlar aslında 
Devletimizin çeşitli organlarına ve kademelerine da
ğılmış hükümetin bakanlıkları ve 20 yıldan beri de 
bütün bunları koordine edip düzenlemek üzere kurul
muş olan Devlet Planlama Teşkilatı tarafından aslî 
görev olarak yürütülmektedir. Örnek vereyim; 91 sa
yılı Devlet Planlama Teşkilatını kuran Kanunun 1 in
ci maddesine bakalım : 

«Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü 
kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tespit ederek, 
takip edilecek iktisadî ve sosyal politikaların ve hedef
lerin tayininde hükümete yardımcı olmak.» 

Bir madde daha okuyorum : 
«iktisadî ve sosyal hedeflerle politikaların tayinin

de esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Ku
rulunda görüşülerek tespit edilir. Buradan hükümet 
kararnamesi haline dönüşür.» 

Şimdi ben bu noktada Devlet Planlama Teşkilatı
nın iyi çalıştığını, kötü çalıştığını, başarılı olduğunu, 
başarısız olduğunu tartışmaya açmak istetmiyorum 
sayın arkadaşlarım; çünkü, bunlar idarî birer mesele
dir. Alma, kabul edilmesi gereken bir gerçek vardır 
ki, Türkiye'deki plan tatbikatı ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın bütününü içine alır. 1961 Ana
yasasının 129 uncu maddesi de, bugünkü Tasarımı
zın 160 inci maddesi de aynı ilkeyi benimsemiştir. O 
halde; eğitim, sağlık istihdam, ücret, sosyal, güven
lik, spordan makine imalatı, tarım, hayvancılık petro-
kimya altyapıya kadar bütün ekonomik ve sosyal sek
törleri kapsayan, bunların birbirleriyle ilişkisini tek
nik olarak ortaya koyup, gelişme imkân, ve doğrultu
larını gösteren bir plan varken, üstelik kalkınma plan
ları Meclisten geçerek birer Meclis kararı halinde or
taya konurken, böyle bir Konseyin karşılıklı bir görüş 
alışveriş merkezi halinde kalması kaçınılmazdır ve bu 
haliyle de bir anayasa müessesesi olarak Anayasaya 
girmesini gerekli görmek hiç mümkün değildir. Girme
sini söz konusu etmek gerekirse, işte bugün burada 

olduğu gibi, birçok daha başka bakanlığın, birçok da
ha başka kesimlerin temsilcilerinin de aynı biçimde 
burada temsil edilmesinin kaçınılmaz olduğunu kabul 
etmek gerekir. O zaman da bizim belli bir noktaya 
gidip bunu sonuçlandırmamıza imkân olduğu kanısın
da değilim. 

Sanıyorum vaktim doldu. Bazı başka söyleyece
ğim şeyler de olacaktı; ama kesmem yeterli olacak. 

Takdirlerinize arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
AHMET SENVAR DOĞU — Ben de söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sizden evvel Sayın Yeğenağa söz is

temişlerdi. 
Anlaşılıyor, ben bu yedi önerge sahibinden üç dört 

sayın üyeye söz vereceğim tabiî. Sayın Yeğenağa, 
sonra Sayın Doğu.... 

AYDEMİR AŞKIN — Söz istiyorum. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Ben de söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, Sayın Gürel önergele

riniz var. Her biriniz kendi önergeniz üzerinde mi, 
yoksa... 

AYDEMİR AŞKIN — Hayır efendim, benim bir 
önergem yok. 

BAŞKAN — Müsaade edin öyleyse lehte aleyhte 
konusunu düzenleyeyim. Sayın önerge sahiplerinden 
iki üç değerli üye konuştuktan sonra size söz vere
yim. 

BEŞIR HAMITOĞULLARI — Bu önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Haımitoğulları siz de önerge
niz üzerinde imi söz istiyorsunuz?... 

BEŞIR HAMITOĞULLARI — Bu önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, geleceğim öyleyse. Peki, teşek
kür ederim. 

Sayın Yeğenağa, buyurunuz. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarısının 148'inci maddesinde yer alan 
Ekonomik ve Sosyal Konsey, fiilî olarak hükümetin 
işleriyle devamlı çelişki halinde olacak, devamk aynı 
işleri yapıyor durumda olacak; hiçbir yetkisi olma
dan, hiçbir netice çıkaramadan... 

Efendim; 
Şimdi Ekonomik ve Sosyal Konseyden beklenen, 

«Millî ekonominin istikrar İçinde gelişmesini sağla
mak...» Bu, hükümetin görevi. Burada tedahül var. 
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Hükümet yetkisiyle bunu yapar. Böyle bir Konseyin 
tek başına veyahut bir şûranın tek başına yapacağı 
iş değil bu. Bu, hükümetin işi. 

İkinci görev; «Sektörler arasında uyum ve işbir
liğini gerçekleştirmek...» Sektörler arasında uyum ve 
işbirliğini Devlet Planlama Teşkilatı sağlar. Bu mem
lekette kuruluşlar var, bunlar sağlanıyor. 

Bir başka görev; «Ekonomik ve sosyal politika 
arasındaki dengeyi sağlamak.» 'Bakın, o kadar âli bir 
şey ki; «Ekonomik ve sosyal politika arasındaki den
geyi kurmak» görevi verilmiş. Nasıl kuracak bunu? 
Hiç zannetmiyorum böyle bir kuruluş bunu yapabil
sin. Bu tamamen hükümetin görevidir. Hükümetin gö
revini almışız bir Konseye vermişiz. Danışma niteli
ğinde bir Konsey ve hükümet gibi karar verecek... 
Olacak iş değil. 

«Çalışanların ücret, aylık, ikramiye ve sosyal yar
dımları arasındaki denge ve hakkaniyeti sağlamak...» 

Bu biraz su götürür; ama onu dahi bu Konsey 
yapamaz. Bunu daha iyi, daha liyakatle yapacak Dev
let Personel Dairesi vardır. İki : Yüksek Hakem Ku
rulu vardır. Bunu hükümet arzuladığı takdirde, her 
zaman bu iki kuruluşa bu dengeyi sağlama imkânını 
verebilir. Bütün mesele hükümetin vereceği direktife 
bağlıdır; bunlar hazırlanır, yapılır. 

Onun için «Ekonomik ve Sosyal Konsey» lafı al
tında meydana gelecek bir teşekkül, hele anayasal bir 
teşekkül olursa bunun Türk Milleti üzerindeki «Re-
percussion» unu ben iyi görmüyorum. Netice vere
ceğine de kani değilim. Böyle bir teşekküle hiç ihti
yaç yoktur. Hiçbir ad altında, «konsey» veyahut «şû
ra» veyahut ne şekilde isimlendirilirse, böyle bir te
şekkülün, ki, hükümetin yerine iş görecek, devamlı 
hükümetle çelişki halinde bulunacak bir teşekkülün 
kurulmasına razı değilim. Böyle bir teşekkül 15 tane 
daha, yahut 20 tane daha rölöve şapkalı mühim me
murun Kızılay'da piyasa etmesinden başka hiçbir ne
tice vermez. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Doğu, buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Sayın Komisyonumuz dediler ki, «Güçlü icrayı 

öngördük. Anayasada.» Evet, güçlü icranın gereğini 
yerine getirmek için bazı maddeleri birlikte kabul et
tik, geçti; fakat güçlü icrayı düşünürken hükümetin 
de sırtına birkaç tane hacamat vurmaktan da geri 
kalmamış Komisyonumuz. Bu hacamatlardan bir ta-
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nesi de, üzülerek ifade etmek isterim ki, Ekonomik ve 
Sosyal Konsey'dir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi, düşünelim : Bir parti iktidara geldi. İkti

dara gelmeden önce programındaki, tüzüğündeki dün
ya görüşünü, ekonomik görüşünü halkoyuna kabul 
ettirdi ve bir vaat altında geldi; «Ben bunları iktidar 
olursam yapacağım» diyerek. Hükümetini kurdu, gü
venoyu aldı, programını icraya başlayacak. Ama, ba
kıyorsunuz; bir Ekonomik Sosyal Konsey yukarıda 
oturuyor, zaman zaman hükümeti kendi çalıştığı pren
siplerden belki de zaman zaman inhiraf ettirecek bazı 
kararlar alacak. Her ne kadar içlerinde hükümet üye
leri varsa da, hükümetin aldığı güvenoyunun üzerin
de ekonomik programını, sosyal programını uygula
mak için âdeta bu Ekonomik Konsey bir vize ma
kamı olarak çalışacak. Bunu uygulamak mümkün de
ğildir değerli arkadaşlarım. 

Bunların, buna benzer kurulların Türk bürokrasi
sinde yaşama şansı maalesef olmamıştır. Bunlardan 
bir tanesi Ekonomik Koordinasyon Kuruluydu. Ben 
de Gelirler Genel Müdürü olarak bu Kurula defaatle 
katılmışımdır; buradan hiçbir olumlu karar neşet 
etmemiştir değerli arkadaşlarım. Ama bunun yanında 
hükümete hakikaten faydalı olacak başka bir kuru
luş daha vardı; bu da Para - Kredi Kuruluydu. Para-
Kredi Kurulu âdeta ekonominin nabzı şeklinde çalış
maktaydı, çok faydalıydı. Hükümetin kendi teşekkü
lü biçiminde kurulmuştu, istediği teşekkül şeklinde 
kurulmuştu ve çok faydalıydı. 

Demek ki, hükümet böyle bir şeye ihtiyaç duysa 
Anayasaya bunun için hüküm koymadan da kendi 
başının çaresine bakabilecek durumdadır; ihtiyaç ha
linde bir para - kredi kurumu kurabilecektir. 

Bu nedenle tasarıya böyle bir Konsey alınması
nın hiçbir gereğine inanmıyorum. 

Yalnız şöyle bir bakıyoruz, diyelim ki, bu Kon
sey çalışacak. Yarın bu konseyin Bakanlar Kurulu 
üyeleri dışındaki zevatın parlamentodaki muhalefet 
partisiyle birlikte iş görmesini bir düşünelim değerli 
arkadaşlarım. Acaba bu hükümet bu programını uy
gulama şahsı bulabilecek midir? Mümkün değildir. 

Lütfen, madem güçlü bir icra İstiyoruz; güçlü ic
ranın gereğinin mutlaka «Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey»'in buradan çıkarılmasıyla mümkün olduğu ka
naatindeyim. 

Sayın Başkanım, 5 dakikaya sığdığımı sanıyorum. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
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Efendim, şimdi lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
Üyelerden Sayın Aşkın, Sayın Gürel, Sayın Ham'it-
oğulları söz istediler. 

Sayın Aşkın lehte, aleyhte?.. 
AYDEMİR AŞKIN — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Gürel?.. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Şengün?.. 
İSMAİL ŞENGÜN — Aleyhte. 
BAŞKAN — imkân kalmadı. 
Sayın Hamitoğulları?.. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Aleyhte. 
BAŞKAN — imkân kalmadı Sayın Hamitoğulları. 
Sayın Koran?.. 
MEHMET VELID KORAN — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Ekonomik ve Sosyal Konseyle ilgili 148 inci mad
denin tasarıdan çıkarılması için yedi önerge birbiri 
ardına verilmiş durumda. Bu yedi önergenin muhak
kak ki, belirli gerekçelere dayalı olduğu bir gerçek; 
nitekim savunmalar da bunu gösteriyor. Yalnız Ana
yasanın temel ilkeleri oluşturulurken devamlı olarak, 
kurulacak demokrasinin sosyal yönü üzerinde durul
du ve bu sosyal yönü oluşturulurken de ekonomik 
meselelerin önemi üzerinde konuşmayan kimse, diye
bilirim ki, kalmadı. 

O halde ekonomik ve sosyal yönü ağırlık taşıyan, 
ayrıca istikrar içerisinde ve sağlıklı bir şekilde kalkın
ması şart olan Türkiye ekonomisinde ve bu ekonomi
nin uygulanmasıyla ilgili meselelerden bahsedilirken, 
Ekonomik ve Sosyal Konseye karşı çıkmanın anlamı
nı ben kavrayamadım; kusura bakmayın. 

Evet, bir yeni müessesedir; ama sosyal ağırlığı 
gözle görülen, ekonomik sorunların önde gelen Tür
kiye'de bir Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulması, 
öyle zannediyordum ki, memnuniyetle karşılanacak
tır. Dolayısıyla yedi önergeyi sunan arkadaşlarımın 
bu hareketleri karşısında biraz şoke oldum dersem 
yalan söylemiş olmam. Hatta bazı arkadaşlarımla da, 
önergelerinde fazla ısrar etmemeleri için kulis yap
tım; ama önergelerinde ısrar ediyorlar. 

Gdeliım lilkıinci önemli 'bir aşamaya1: 
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğuma tam üye 

olmak için bir sözleşme imzalamıştır. Bugün bana 
'burada Ekonomik ve Sosyal Konseyin çıfcarılnıası-
mı öneren arkadaşlarıımraı, lütfen bir tanesi kalksın, 
desinler İki-, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri

nde ekonomik ve sosyal konsey yoktur? Üstelik eko
nomik ve sosyal konseyi olan ülkeler, planlamaya yo-
mielmiş olan ülkderdlir; kalkınma planlarımla yönelmiş 
olan ülkderdlir. 

Demek ki, kalkınma planlarının olması, fok plan
lama teşkilatının, planlama ofisinin, planlama «istemli
mle olması, Ekonomik ve Sosyal Konseyim oltmıama-
ısımı gerektirmiyor. Hatta bu ülkelerde ekonomik ve 
sosyal konseylerim kuruluş nedenleri çok önemli. 
Gerek Almanya'da, gerek İtalya'da, gerek Fransa'da 
ekonomik ve sosyal konseyler kurulurlarken, bu ül
kelerde ekonomik istikrarı sağlama, ekonomik buna
lımdan çıkma, harp sonrasının getirdiği sorunları; 
yani yeni döneme imıtibak ettirme 'arzusu bu konsey
lerim kurulmasına neden olmuştur. 

Demek iki, Türkiye'nin şu anda 'içlinde 'bulunduğu 
ve aşamaya çalıştığı ekonomik sorunlarla mücadele 
etmenim araçlarından 'bir tanesi olarak düşünülmüş
tür; ekonomik ve sosyal konsey.! 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ıbununla da yetin
memiştir. Her ülkede ekonomik ve sosyal konsey 
mevcut olduğu gibi, onun üzerinde Avrupa Ekono
mik Topluluğu düzeyinde, Brüksel'de 'bir de hepsin
den oluşan ayrı bir ekonomik ve sosyal konsey teş
kil etmiş; bunu da Teşkilatın Anayasasına koymuş 
ve bunun önerisini almadan ekonomik ve sosyal ko
nuda önemi kararlar almamayı da kararlaştırmıştır. 

Demek ki, 'burada foii'zSrrı gdeceğimize model ola
rak çizdiğimiz Avrupa Ekonomik Topluluğunun bir 
'aracımı, 'bir müessesesini tartışmaktayız.; 

Gelelim; aoaiba Türkiye 'gibi devletin ekonomlik 
ve sosyal görevlerinim giderek arttığı ve devletim 
ekonomideki payınım bizden daha yüksek olduğu bir 
ülke gösterilebilir mi, 24 OECD Ülkesi ıarasımdam?..:. 
Mümkün değil. Türkiye dışında, Türkiye kadar, 
devletim ekonomik alanda hem devlet olarak, hem 
patron olarak payının yüksek olduğu 'başka bir ül
ke yoktur. Dolayısıyla Türkiye'de gerçekten de dev
letin ekonomik ve sosyal görevleri büyük önem taşı
maktadır. Ekonomik ve sosyal görevlerimi bağdaştır
mak zorundadır, 

Bu bağdaştırmayı yapanken, aoaiba hangi yollar
la yapmaktadır? Türkiye'de 'bir plan müessesesi var
dır; doğru. Bir Planlama Yüksek Kurulu da vardır; 
ama Türkiye'de işçi ve işveren kesıiımimıie, tekrar 
ediyorum:; lişçi ve 'işveren kesiminin, sanayici 'tüccar, 
İşçi sendikaları, işveren sendikalları, esnaf ve sanat
kârlar olarak kalkınma planlanma müdahale imkân
ları ve yönlendirme iımkânlan sadece ve sadece özel 
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ihtisas ıkoımlisyonüarınıdadıır. özel ihtisas komisyon
larının dışında plamlaımamiin hiçbir kademesine şu 
söylediğim ekonomik sektörler katılımıazlıaır. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın sürenliz dolmuştur; rica 
ediyorum, lütfen. 

AYDEMİR AŞKIN —Dolayısıyla, eğer biz bu 
sektörleri Anayasada öngörüldüğü -gibi., -gerçekten 
ekonomik ve sosyal yönden bir araya getirmek isti
yorsak, bunun yögâne yolu, ekonomik ve sosyal 
ıkonseyi kurmak, oraya bazı önerlerde olduğu gibi, 
tarım kesimimi, esnaf sanatkâr kesimimi, hatta bir 
(adım daha atarak tüketiciyi kaıtmalk zorundayız. Bun
lardan oluşmayan bir ekonomik ve sosyal konsey 
tam bir ekonomik sosyal konsey sayılmaz. 

Vaktim bittiği için özür diliyor; dinlediğiniz İçin 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum].: 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Gürel, aleyhte, buyurun. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Sayın Aşkın arkadaşımızın da belirttiği gibi, eko

nomik ve sosyali konsey ile ilgili, Meclisteki arlka-
daşlarımızıın 'kararlarını daha önceden tespit edeme
diğim için, cidden ben de söke oldum. Ümit ediyo
rum iki, bu konu üzerinde bütün arkadaşlarımız 
ibu maddeyi memnunlukla (karşılayacaklar ve bunun 
üzerinde fazla tartışma olmayacak; sadece eksiklikle
ri tamamlanacak diyordum. 

Ancak gördüm ki, maddenin ıslahı yerime, mıadde-
nim tamamının tasarıdan çıkarılması konusundaki 
'önergeler beni de hakikaten şoke etmiştir. 

Tünbiye'nlin kalkınmasında, sadece Türkiye'min de
ğil (İktisat kitaplarının yazdığına göre) bütün geliş
mekte olan ülkelerim Iballlkınmasında, istikrarın sağ
lanamadığı 'bir gerçek; ilk sayfalarda vurgulanan 'bir 
Ikonu. Konu istiıkrar içimde kalkınma olduğuna göre, 
böyle bir konseyim mutlaka hizmette bulunmasının 
yararı dile getirilmeliydi. 

ISayın önerge sahibi arkadaşımızın belirttiği gibi, 
bugün maddede beliırlenımeyen, ikime bağlı olduğu, 
yetkisinin neler olduğu, yeri vesaire gibi hususlar dü-
zeltilöbil'ir. Kaldı ki, doğrudan doğruya tamamını 
detay olarak bUgileriımize sunmuyor; ancak kanun
la düzeltileceğimin, düzıenleneceğiıni aşağıdaki bir fık
rasında da belirtiyor. 

Gene, diğer önerge sahibi arkadaşlarımızın öner
gelerinden öğrendiğimiz kadarıyla, bu konularla uğ
raşan başka ünitelerin veya başka teşkilatların bu
lunması da, genelde bu hususta, bu maddenin geri 
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alınmasını gerektirmiyor. Çünkü, teknik konuların 
içerisine girecek kadar detaylı bir çalışma içerisine 
girmeyecektir. Nitekim, beş yıllık kalkınma planı 
Büyük Millet Meclisinde tasdik edilirken, herhalde 
uzmanlar kadar Büyük Millet Meclisi üyeleri işin 
içerisine girmeyeceklerdir. Genel bilgileri alacaklar, 
ancak bu bilgilerin değerlendirilmesine karar vere
ceklerdir. Bu Ekonomik ve Sosyal Konseyin de va
zifesi budur. 

S?..ym Yeğenağa Arkadaşımızın belirttiği hususa, 
maddeyi dikkatle okuduğumuz zaman, katılmak 
mümkün gözükmüyor. Çünkü orada «... dengeyi kur
mak, sağlamak, işbirliğini gerçekleştirmek...» diyor; 
bütün bunlar son hüküm değil, cümle bağlanırken 
«... amacıyla önerilerde bulunur.» diye bağlıyor. 

O halde, bütün bunları tetkik edecek, bunları 
sağlamak için incelemesini yaptıktan sonra öneriler
de bulunacaktır; Ekonomik ve Sosyal Konsey doğ
rudan doğruya aktif rol almayacaktır. 

Sayın Doğu arkadaşımızın, «Güçlü icradan bah
sederken onun ayağına köstek vurduğumuz» mana-
sındaki cümlesine de, fikrine de katılmak mümkün 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Gürel, sizden evvel söz alan 
arkadaşlara cevap mahiyetinde değil de, kendi görü
şünüzü ve aleyhte olduğunuzu ifade edin efendim. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Önergenin 
aleyhinde konuşuyorum efendim. 

BAŞKAN — Ama, siz Sayın Yeğenağa'ya, Sayın 
Doğu'ya; birazdan Sayın Aşkın'a cevap vereceksi
niz... O tarzda lütfen. Zaten süreniz doldu, lütfen to-
parlayalım. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Keseyim efen
dim. 

Esasında, Devlet Planlama Teşkilatının bu Kon
seye sahip çıkması lazım. Çünkü, Devlet Planlama 
Teşkilatının uzun çalışmalardan sonra Büyük Millet 
Meclisinin tasdikinden geçen beş yıllık kalkınma pla
nını ve icra programlarını, ancak bu Konsey vasıta
sıyla, bu Konseyle işbirliği yaparak ve orada savun
mak yoluyla hükümetin bunun uygulanmasını sağ
laması ancak böyle mümkün olabilir. 

Teşekkür ederim efendim. • 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Koran lehte söz istediniz, buyurun efen

dim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Lehte iki kişi ko

nuşmadı mı Sayın Başkanım?.. 
BAŞKAN — Hayır, aleyhte iki sayın üye konuş

tu, 
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BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Lehte de iki kişi 
konuştu^ 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Yeğenağa, Sayın Do
ğu ve Sayın Öney'e önergeleri için söz vermiştim. 

Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Daha evvel Anayasa Tasarısının tümü üzerindeki 

görüşmelerde Ekonomik ve Sosyal Konseyin aley
hinde konuşmamış olsaydım, şu anda huzurunuzda 
olmayacaktım, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir anayasa yapıyoruz ve bu Anayasada «Kuv

vetler ayırım ı»nı prensip olarak esas alıyoruz; ama 
o şekilde kuruluş ve kurumlar getiriyoruz iki, Sayın 
Anayasa Komisyonu Başkanımızın buyurduğu bir 
sistematiğin aleyhine bir oluşum meydana geliyor. 

«Yargı özgürlüğü» dedik, Ankara sokaklarında 
muhterem zatların cübbeleriyle sokakları süpürdük-
lerine şahit olduk. «Ekonomik ve Sosyal Konsey» 
diyoruz, hükümetin üzerinde bir kuruluş meydana 
getiriyoruz. Ne yapıyoruz?.. Diyoruz ki, «Millî eko
nominin istikrar içinde gelişmesini sağlamak, ekono
mik ve sosyal politika arasındaki dengeyi kurmak, çe
şitli sektörler arasındaki uyum ve işbirliğini gerçek
leştirmek için kurulması öngörülen bu 15 kişilik or
gan devletin yüksek kademelerine öneri ve tasarı
lar sunar.» diyoruz. 

Bunun kısacası demek istiyoruz ki, daha evvel 
kurmuş olduğumuz Devlet Denetleme Kurulu, Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Yüksek Hakem 
Kurulu; bunları bir tarafa atıyoruz, bunların üstün
de hükümete, hükümetin de üstünde hükümetin ta
sarruflarına yön verecek bir Ekonomik ve Sosyal 
Konsey kuruyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet üstündeki bir görünüm taşıyan bu Kon

seyin, yürütmeyi bazı tasarruflarında tedirgin ede
ceğinden asla şüphem yoktur. 

Yargının özgürlüğünden bahsettim; yine aynı ye
re dönüyorum. Anayasa Mahkemesi, Yasama Orga
nının üzerine çıkmış, çıkarttığı kanunu tefsir ederek, 
974'deki hadiseden 12 Eylül'ün tohumunu atmıştır. 
Niçin bunu vurgulayarak söylüyorum?.. Çok kuru
luşlu bir sisteme gittiğimiz zaman her çöplükte bir 
horoz ötecek, devletin içerisinde birlik ve beraberlik 
değil, kurum ve kuruluşlar anarşisi peyda olacaktır. 
Bunlar, hükümet içerisinde kargaşalığı meydana ge
tirdiği gibi, getirebileceği gibi, yarın iktidarda olan 

bir partinin karşı görüşünde bulunan Muhterem Kon
seyin, o hükümetin icraatını da buz gibi baltalayabi
lecektir, engelleyebilecektir. Buraya Anayasa hükmü 
ibir kurum ve kuruluş alarak tescil edildiği zaman, 
hükümetlerin elleri, kolları, tavsiye mahiyetinde dahi 
olsa, 'bağlanmış olacaktır. Bu kuruluşların üzerinde 
titizlikle durmamız lazımdır. 

Bize, adama iş ıbulma kurumları kurmak değil, »bi
ze, Anayasa yapmak düşüyor. Devletin temelini oluş
turan, devletin millî birlik ve beraberlik içerisinde, 
Atatürk ilkelerine sadık 'bir kanun yapmak görevi ve
riliyor. 

BAŞKAN — Sayın Koran süreniz dolmuştur, ri
ca ediyorum. 

MEHMET VELÎD KORAN — Bu bakımdan, 
Heyetli âlinizin !bu mevzuda ciddiyetle düşünerek ka
rar vermenizi temenni eder, en derin saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Koran, bir kelimenizi lütfe
der, tashih ederseniz; «öilbbe ile sokak süpürme». 
konusu, zannederim o yanlış bir manaya gelir. «Cüb-
beyle dolaştılar»! demek istiyordunuz talhmm ede
rim. 

MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkanım, 
teşekkür ederim. Ben gözümle ıbu salhnenin şahidi ol
dum. 

BAŞKAN — Konuyu geniş bir şekilde açıklama
yalım lütfen. 

MEHMET VELÎD KORAN — O manada de
meyeceğim. Ben o zümrenin müntesiplerinden 'birisi
yim. Yargının, hakikaten bağımsız olması, dünya 
üzerinde insanın tek teminatıdır. Beni üzdüğü için o 
kelimeyi sarf ettim; özür dilerim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Koran. 
AKİF ERGİNAY — Geri alsın. 
BAŞKAN — Efendim geri alınmiş ve tashih edil

miştir, 
MEHMET VELÎD KORAN — Zatıâliniz em

rederseniz geri alırım efendim. 
BAŞKAN — Yok. Rica ederim, rica ederim. 
Sayın Anayasa Komisyonunun görüşüne sıra gel

miştir. Sayın Akyol, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Ekonomik ve Sosyal Konseyin Tasarıdan çıkarıl

masını öneren yedi arkadaşımıza, şimdi yapacağım 
açıklamaları yapmak fırsatını verdikleri için teşekkür 
ederim. 

Bir defa ve her şeyden önce, ıbu 148 inci madde 
ile düzenlenen Ekonomik ve Sosyal Konseyle neyi 
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düzenlediğimiz üzerinde mutabık olmamız lazım. Ar
kadaşlarımızdan konuşan, önerge veren ve dolaylı 
olarak bu maddenin kaldırılmasını, Tasarıdan çıka
rılmasını isteyen arkadaşlarımız, icranın üzerinde ye
ni bir kuvvet oluşturulduğu zehabından hareket et-. 
mislerdir, evhamından hareket etmişlerdir. Halbuki, 
62 nci madde ile kabul ettiğimiz bir prensibi, şimdi 
uygulayacak bir kuruma ihtiyacımız vardır. Bütün 
çalışanların, ücret, aylılk, sosyal yardımlar ve ikrami
yelerinin hakkaniyet içinde- dengelenmesini sağlaya
cak bir mekanizmaya ihtiyacımız vardır. Bu meka
nizma, elbette ki hükümetin insiyatifiyle, bakanlar 
»kurulunun önceliğiyle, onun emrinde ve onun danış
manı olan bir kurul tarafından oluşturulacaktır. 

Bu Kurulda, bu maddenin 'kaldırılmasını isteyen 
yedi arkadaşımıza karşılık 50 kadar arkadaşımız da, 
kurulun tayin ve teşekkül tarzı hakkındaki fikirleri
ni önerge haline getirmişlerdir; yani özetlemek gere
kirse, böyle bir kurulun oluşturulmasına Ikarşı olan 
arkadaşlarımıza karşılık, 50'ye yakın arkadaşımız da 
bu kurulun ıslahı için, daha faydalı hale getirilmesi 
için önerge vermişlerdir. 

Konuşan arkadaşlarımız bir de, «Planlama Teş
kilatı varken neden Ekonomik ve Sosyal- Konseye ih
tiyaç duyulduğunu» sordular. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin ifa edeceği hiz
metin görülmesinde Planlama Teşkilatının gerekli ol
duğuna Tasarıda işaret edilmiştir. Bu üyelerin arası
na bir esnaf temsilcisinin alınması, bir çiftçi temsilci
sinin alınması, bir Devlet Planlamadan üye alınması 
gibi teklifler, bu ikurulun gereksizliğini değil, gereği
nin biraz daha yayılmasının delilidir; yoksa arkadaş
larımız bu meseleyi yanlış değerlendirmişlerdir. Eğer, 
bu maddenin yazım tarzından, icranın üzerinde ol
duğuna dair bir ilham beliriyorsa, o bir yazım mese
lesidir, düzeltilebilir; ama siz, çeşitli sektörlerin tem
silcilerini toplamadan, onlara danışmadan, onlarla 
müzakere etmeden ve diyaloga girmeden, onlarla il
gili bir meseleyi yukarıdan empoze etmeye kalkar
sanız, muhtemelen başarılı olamazsınız. 

62 nci maddeyle gelmiş olan, Heyetinizce kabul 
edilmiş olan maddeyi ve 'hükmü bir defa daha tek
rar etmek istiyorum. Orada verdiğimiz karar, yaptı
ğımız düzenleme, herhalde ücretler arasında, çalışan
ların gelirleri arasında bir dengenin, bir hakkaniyet 
ölçüsünün kurulmasıydı. O hakkaniyet ölçüsünü işte 
yapacak organ; eğer bu mana çıkmıyorsa sözlü ola
rak söylüyorum, metne de ilave edebiliriz, pek tabiî 
olarak icranın başı olan 'başbakanın şevki idaresin

de, onun tayin edeceği bakanlarla, çeşitli sektörlerin 
temsilcileri; işçi temsilcileri, işveren temsilcileri, (ar
kadaşlarımızın önergeleri var; sempatiyle karşılıyo
ruz ve belki bizim eksikliğimizdir diye kendimizi ta
mamlamak istiyoruz) esnaf ve çiftçi temsilcileri, eğer 
Genel Kurulumuz tensip ederse ve bazı bakanlıklar 
yerine diğerlerinin yahut bazı bakanlıkların ilavesi 
suretiyle bu kurulun takviyesi ve çalışması yolunda
dır. 

İmdi bir eleştiriyi içtenlikle cevaplandırmak isti
yorum. 

Bu madde, hiçbir işsize iş bulmak amacına dönük 
değildir; hiçbir resmî hüviyeti yeni şahıs meydana ge
tirmemektedir. Başbakanın istemi üzerine, dileği üze
rine tayin edeceği bakanlar, Merkez Bankası Guver-
nörü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Devlet 
Personel Dairesi Başkanı, işçi-işveren temsilcileri, çift
çi temsilcileri ve esnaf temsilcileri bir araya gelecek
ler. Bunun belki küçük bir sekreteryası olur; fakat bu 
zevatın zaten işi var, hem de gerçekten çok işi var. 
Bunları yılda bir veya iki yılda bir araya gelip, bu 
meseleye ilişkin olarak görüşlerini, tamamen istişarî 
nitelikte, hükümete, bakanlar kuruluna bildirecektir. 
Bu kurulun aldığı bu istişarî karar, ileride giderek bir 
başka organa da ışık tutacaktır. O organ da Yüksek 
Hakem Kuruludur; ki prensibini 56, 57'nci maddeler
de Heyetiniz kabul etmiştir. 

Yani özetlemek gerekirse, bu Konseyin tasarıdan 
çıkarılması için önerge veren ve aleyhine konuşan 
arkadaşlarımız bize bu açıklamaları yapmak fırsatını 
vererek, bu ihtiyacın daha belirgin olduğunu göster
mişlerdir. Böyle bir kurul olmadan, bu istişarî ödev 
yerine getirilmeden, doğrudan doğruya, belki de bir
çok bilgiden ve belgeden yoksun olarak aynı ödevi 
Yüksek Hakem Kurulu yapmak zorunda kalacaktır. 

İşte bu nedenle, Değerli Başkanım ve değerli ar
kadaşlarım, bir Ekonomik ve Sosyal Konseye ihtiyaç 
vardır. Dünya, gelişmekte ve değişmektedir. Çeşitli 
sektörlerin, kesimlerin temsilcilerinin bir arada çalı
şıp, karşılıklı fikirlerini açıklamaları ve genel çizgi
lerle bu alanın ilkelerini tespit etmeleri, kanaatimize 
göre, gerek 62'nci madde, gerek bir sonraki 149'uncu 
maddedeki Yüksek Hakem Kurulunun yararlı çalışa
bilmesi için bize zorunlu gözükmektedir. 

Ben, Önerge sahibi bazı arkadaşlarımızın, bu ku
rulun icranın üzerinde bir rol oynayacağı intibaı ile 
bu kurula karşı çıktıklarından eminim. Yoksa, onlar 
da bizim gerçek maksadımızı ve Tasarı içinde bu ku
rulun oynayacağı rolü iyice anlaşılması karşısında, Ta-
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sarıyı destekleyeceklerine ve Komisyonun bu teklif ve 
Tasarısına kuvvet vereceklerine inanıyorum. 

Hepinizi derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkanım; Sayın 
Komisyon Sözcüsünden şunu öğrenmek istiyorum. 

iBu Anayasanın 62 nci maddesi geçti. Bu maddede 
«Devlet, ücretin ve aylığın, ikramiye ve sosyal yardım
ların çalışma sürelerine, iş verimine (vesaireye göre) 
uygun olmasını denetler» deniliyor. Halbuki aynı va
zifeyi şimdi bir karma heyete veriyorsunuz. Özel ke
simle Devlet kesiminden kurulacak, yani bir müşterek 
komisyona, bir muhtelif komisyona veriyorsunuz; bir. 

İkincisi; böyle heyetlerin çalışmasının ne kadar 
güç olduğu bellidir. Bir tarafta özel sermaye işin içi
ne girecek, bir tarafta resmî kuruluşlardan gelen me
murlar, bakanlar olacaktır. Böyle bir heyetin teşkili 
Anayasa işi midir? Hangi anayasalarda buna benzer 
bir misal gösterilebilir? Başka yerlerdeki ekonomik, 
sosyal komite yahut konsey bu mahiyette değildir. Bu 
bakımdan, bu tanzim, Planlama Teşkilatı gibi bir teş
kilatı olan bir memlekette, özel sermaye ile kamu ke
siminin bir arada çalışmasının imkânsızlığı meydana 
çıkmış olan bir memlekette fayda mı getirir, zarar mı 
getirir? Bunun açıklanmasını istirham ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Buyurun Sayın Aıkyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 'ŞENER 
AKYOL — Sayın Hazer'e teşekkür ederim. 

62 nci maddede devlete verilen vazifeyi, 1418 in
ci maddede yine devlet yerine getirecektir. 

Yüksek müsaadenizle, bu komitenin, bu konseyin 
görevini maddeden okuyorum: «Bakanlar Kuruluna 
görüş bildirir ve yeni öneriler sunar. «'Sadece görüş 
bildirir; ama bu görüşün altında çeşitli kesimlerin 
oyu vardır, desteği vardır;» Biz de bakanlar Kuru
lunun, icranın alacağı bu kararı destekleyeceğiz» de
mektedirler. işte 'bu, manevi bir güçtür. Bir çeşit -mü
saade ederseniz deyimi- katılım sağlamaktadır. Bu 
çeşitli kesimler kendi dertlerinin başka kesimlerin 
dertleriyle beraber çözüleceği yolunda bir inanca, bir 
güvenceye kavuşturulmaktadırlar; onlar da dinlen
mektedir. Hepinizin malumu, çeşitli kesimler arasın
daki hepimizin şikâyetini mucip olan farklı ücretler, 
farklı ücretlendirmeler ve farklı muameleleri nasıl or
tadan kaldırabiliriz bu çeşitli kesimleri dinlemeden; 
onların katıldığı bir komisyon bir konsey kuruma

dan nasıl önleyebiliriz, nasıl işçi kesimini memur ke
siminin dertlerine, nasıl memur kesimini işçi kesimi
nin dertlerine, esnafı ve çiftçiyi onların ortak prob
lemlerine nasıl ortak edebiliriz?.. Bunun için bir araya 
gelip, devletin en yetkili organlarının da katıldığı bir 
kurulda, onların fikirlerini açıklamalarına fırsat ver
mek lazımdır. Ancak geniş tabanlı bir demokrasi, 
herkesin bir birine tahammül etmesiyle kurulabilir. 
İşte bu kurul, aslında geniş bir tabanın ekonomik 
problemlerini çözmek için düşünülmüştür. Yoksa, 
hiçbir şekilde devlete, bakanlar kuruluna bir emir, 
bir sulta makamı olarak düşünülmemiştir. Bir katı
lım kuruludur, bir fikir sorma, bir iştirak etme, fik
rini söyleme, başkalarının da dinlenebileceği bir ku
rul oluşturmadır çabamız ve bunun için bunu getir
dik. 

Tekrar ediyorum; 'bir önerge var, arkadaşlarımız 
teklif ediyorlar, diyorlar ki, «'Konseyin kuruluş, iş
leyiş şekli, seçilenlerin görev slüreleri vesaire konu
sunda bu fıkrayı kaldıralım, bunu Başbakanın insi-
yatiıfiyle toplanan bir kurul haline getirelim,» demek 
istiyorlar. Buna aynen katılırız. Zaten bizim öngör
düğümüz; böyle devamlı Ankara'da kurulmuş pek 
çok kuruluş gibi büyük binaları olan bir heyet değil 
bu; Başbakanın çağrısıyla, onun insiyatifiyle, onun 
görevlendireceği bakanlar ve kamu görevlileriyle, di
ğer sektörlerin 'bir araya gelerek fikirlerini, görüşle
rini bir araya getirip, açıklamalarına fırsat vermek 
ve bu tavsiyeyi Bakanlar Kurulu bakımından almak
tır. 

Sayın Hazer'in, zor çalışma sorusuna gelince: 
Haklıdır ve eğer, bir ülkede icranın başı ciddî ola
rak dikkate alınabilecek intibaı yaratılır, herkes ken
disinden feragat ederek karşısındakinin problemleri
ne yaklaşırsa, biz böyle bir kurulu *ı, hem çalışacağı
na, 'hem de yararlı olacağına inanmaktayız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Buyurun Sayın Yeğenağa. 
Sayın Akyol^ isterseniz bundan sonraki üç soruyu 

alalım, ondan sonra cevabı lütfedin. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ iSENER 

AKYOL — Peki, Sayın Başkanım. 
(B AŞK AN — Buyurun Sayın Yeğenağa 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Sayın Sözcü; t>u konsey diye koydukları 148 in

ci madde kaldırılmasın da, her türlü tavizi verelim, 
esnafı da alalım, ötekini de alalım, berikini de ala
lım şeklinde, böyle bir konsey olsuna çevirdi işi. 
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Şimdi hadise, böyle bir konseyin sabit olarak de
vamlı olmasının faydalı olup olmayacağı konusudur, 
Böyle bir konseyi, akıllı başbakanlar kendileri toplu
yorlar zaten. Her altı ayda bir, böyle, bir toplum bir 
araya getirip, istişare ettiklerine ben şahit oldum bir
kaç defa. En son Sayın IBaşbakanımızın üç yerde bu 
konseye benzer toplantılar tertip -ettiğini de gördüm. 
Bu toplantılara çok geniş mikyasta toplumu temsil 
eden insanlar katıldı ve görüşlerini bildirdiler. Böyle 
bir seyyaliyet varken, bu seyyaliyeti hükümetin elin
den alıp, böyle isimlendirilmiş insanların eline ver
mek daha mı faydalıdır? Her zaman hükümet 'böyle 
bir konsey toplayabilir, çok geniş bir kitleden bu fik
ri alabilir; ama ismen tespit edildi mi, onun hükmü 
faidesi olmaz, her zaman muayyen bir istikameti gö
ren insanlara danışmış olur. Onun için, kaldırılması 
tarafiısıyım efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Yeğeneğa, bu soru olmadı, açıklama oldu. 
Buyurun Sayın iKantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın İBaşkan, 

Sayın üyeler; 
Arkadaşlarımı çok endişeli gördüğüm için, bir hu

susu açıklamak istiyorum; müsaadenizle Sayın 'Baş
kanım. 

Zaten böyle bir kurul var ve yıllardan beri de 
Başbakanın başkanlığında veya görevlendirdiği bir 
devlet bakanının başkanlığında bunlar toplanıyor ve 
kararlar alıyorlar. Devlet Planlama Teşkilatı da bu
nun işlerini görüyor. Tabiî, bu, makro seviyede olu
yor. 

Ben, çalışanların açısından bir soru sormak isti
yorum: Daha iki ay önce böyle bir kurul toplandı; 
Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi 
Teknoloji Bakanlığı, Enerji Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve bir de 
Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri ve IBaşkanı 
toplandılar, çalışanların ücretlerini tespit ettiler; ama 
bunlar parça parça, bölük, bölük; Başbakana göre 
değişiyor, 'Reisicumhur'a göre değişiyor, Maliye 'Ba
kanına göre değiyor, Personel Dairesi Başkanına gö
re değişiyor, ona bakan Devlet Bakanına göre deği
şiyor bu iş, Bu konsey, sadece hepsini tek elde topla
mak için kurulmuş olan bir konsey. Konsey adı da 
biraz tuhaf geliyor bana; kurul varken, konsey de-
ğilde kurul olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu 
«Konsey» adının «Kurul» olarak değiştirilmesi konu
sunda Sayın Komisyon ne düşünürler? 
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ikinci sorum; Devlet Personel Dairesi Başkanı
nın bulunması konusunu söylediler. Sekreteryası za
ten bellidir; genel sekreterya onun sekreterliğini de 
yapar. Sonunda bir fıkra var, o fıkra arkadaşlarımı
zı korkutuyor. Neden?.. Yeni bir teşkilat mı kurula
cak?.. Hiç böyle bir teşkilata gerek yok efendim; 
mevcut her şey yürüyor. Asgari Ücret Tespit Ko
misyonuna kimlerin katılacağı İş Kanununun yanılmı
yorsam 33 üncü maddesinde belli. Personel Dairesi 
maaşlarla ilgili olan hususları zaten 'bilir, Maliye Ba
kanlığı bunu bilir, Ticaret Bakanlığının Konjonk
tür Dairesi bunu bilir, 'Maliye Bakanlığının Millet
lerarası İktisadî İşbirliği Kuruluşu bütün her şeyi 
ayarlar, İstatistik Enstitüsü rakamları verir, fiyat en
deksleri bellidir; her şey halledilebilir. Bunun için 
endişeye gerek yok. Yalnız, son fıkranm kalkması 
konusunda Sayın Akyol ne düşünürler? 

Maruzatım biraz geniş oldu, hakkım olmadığı hal
de bazı şeyleri açıklamış bulunuyorum, özür dile
rim. 

Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Kantar-
cıoğlu. 

Sayın Şenocak, buyurunuz efendim. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Bundan önce görüşmeleri yapılan Millî Güvenlik 
Kurulunun, yine hükümete uyulması gerekli tavsiye 
kararları alacağından bahsedilmişti ve bunun tabiî 
başkanı da Cumhurbaşkanı idi. 

Şimdi, bu Ekonomik 'Konsey de, elbette ki mem
leket güvenliği hususunda alınacak kararlar kadar 
önemli konularda hükümetlere tavsiyede bulunacak 
bir kurul oluyor., 

Acaba, bu kurulun üyeleri Devletin ekonomik 
politikası hakkında mı önerilerde bulunacaklar, yok
sa partilerin programlarıyla ilgili, hükümetlerin eko
nomik politikalarını mı önerecekler? 

İkincisi; bunun başkanı kim olacak? Gerçi son 
fıkrada «İKonseyin kuruluş ve işleyiş şekli, seçilenle
rin süresi ve özlük işleri, kanunla düzenlenir.» denil
mektedir; fakat yine tekrar ediyorum, eğer bu kon
sey kurulacaksa, 'ben bunu Millî Güvenlik Kurulu 
kadar önemli buluyorum. 'Binaenaleyh, baştan itiba
ren başkanının da tayin edilmesi gerekmez mi? 

Üçüncü sorum; biz şimdiden bazı bakanların is
mini Anayasada tescil mi etmek istiyoruz? Buraya 
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bu isimler geçtiği takdirde, meselâ «Tarım ve Orman 
Bakanı» deniyor, yarın artık bu isim Anayasa ile tes
cil edilmiş ve bir daha değişmeyecek mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 
Buyurunuz Sayın Gürtan. 

HAYATİ GÜRTAN — ISayın Başkan, değerli 
üyeler; 

/Kanımca, konseyin amaçları, (kendim için söy
lüyorum) tutarlı ve uyarlı. Ancak, konseyin ikinci 
fıkradaki tarzı teşekkülü bunu sağlayabilecek mi? 
Laf üreten bir komisyon çalışması halinden daha 
fazla fonksiyona sahip olabilecek mi? iBunun yeri
ne, amaçlara ulaşabilmek için acaba hükümete, ba
kanlar kuruluna gerekli önerileri yapacak, bunun için 
gerekli doneleri toplayacak, değerlendirecek ve bun
ları öneri halinde sunacak; daha başka bir ifadeyle, 
araştırma yapacak, danışmanlık yapacak, eğitim ve
recek bir kurulun oluşturulmsı; (bunun ismine ister 
kurul, ister kuruluş, ister enstitü, ne denirse densin) 
memlekette verimliliği artıracak ve sanayie yön ve
recek çalışmaları yapacak bir müessesenin kurulma
sı düşünülebilir mi? Bu, daha yararlı olabilir mi? 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Şengün, buyurunuz efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, ben çok 

kısa bir-iki sual soracağım. 
Merak ettiğim husus şu; Türkiye'de, bundan bir 

yıl kadar önce yapılan ikinci İktisat (Kongresinde Sa
yın Cumhurbaşkanımız önemli bir direktif verdiler. 
Bu direktif, «Türkiye'deki temel istatistiklerin en kı
sa zamanda, en sağlıklı şekilde ortaya konulması» idi. 
Bu öneri ve bu direktifin bugüne kadar Hükümet 
düzeyinde hangi şekilde ele alındığına dair bir şey 
bilmiyorum. Acaba kurulması düşünülen Ekonomik 
ve Sosyal Konsey, bu konuda da çalışacak mı? Bu 
birinci sualim. 

İkincisi; Türkiye'de temel ekonomik konularda 
maalesef ciddî ve bilimsel araştırmalar bugüne ka
dar fevkalâde ihmal edilmiştir. Bu ihmalde, sadece 
hükümet dairelerinin değil ve fakat üniversitelerimi
zin, aydınlarımızın; daha doğrusu hepimizin bir tak
siratı vardır. Acaba bu Konsey, diyelim ki Türkiye' 
de gelir dağılımı gibi fevkalâde hassas bir konuda te
mel araştırma yaptırabilecek midir? Türkiye'de malî 
fonların, fonların dağılımı konusunda temel araştır
malar yaptırıp, Türk ekonomisinin hangi yöne git
tiğine dair bize açık seçik, bilimsel birtakım temel 

1 noktalar verebilecek midir? Açık ve seçik bilgiler sağ
layabilecek midir? 

Teşekkür ederim. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Heyetinizin Komisyona katkılarıyla burada hep 
beraber ülkemiz ve ülkemizin geleceği için gerçekleri 
araştırmaktayız. 

Bizim önerdiğimiz bir kurul var, birtakım üyeler 
öngördük; muhtemeldir ki bazı hatalarımız olmuştur. 
Sayın Şenocak Paşamın dediği gibi, bakanların isim
lerini zikretmişiz. Hemen kabul edebiliriz ve bu yolda 
önerge de vardır, «Başbakan tarafından ekonomik ko
nuları tedvirle görevlendirilecek dört bakan» da diye
biliriz. Önemli olan, amacı sağlamaktır. Tekrar edi
yorum, ne bir yeni bürokrasi kapısı yaratmak, ne iş
size iş bulmak gibi bir amacı yok bu maddenin. 

Onun için, üyelerin adlarının sayılması bakımın
dan da herhangi bir taviz söz konusu değildir. Bir 
esnaf temsilcisinin bulunmasında, zannediyorum He
yetiniz de isabet bulapaktır; ama bu isabeti bulmaya
bilirsiniz, bilmiyoruz. Biz, bu teklife katılıyoruz, bu
rada oylanacaktır; hep beraber karar vereceğiz. O 
nedenle, ne Sözcünün, ne Komisyonun herhangi bir 
tavizi söz konusu değildir. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun destek sorusu için teşek
kür ediyorum. Bu kurul arada bir toplanmaktadır; 
bizim ülkemizin tecrübelerinde vardır, yabancı bir 
müessese değildir; ama başbakana göre, maliye ba
kanına göre, devlet bakanına göre zaman zaman top
lanmakta, fakat müstemirren toplanmamaktadır, de
vamlı ve muntazam olarak toplanmamaktadır. İşte 
bunu müesseseleştirmekteyiz. 

Şimdi bileceklerdir ki çeşitli kesimler, Türkiye'deki 
genel gidişin içinde kendi sesleri de vardır; bakanlar 
kuruluna, beraber toplanarak, herkes birbirini dinle
yerek fikirlerini aktarmışlardır. Böyle düşündüğümüz 
için de doğrusu, burada bahsettiğimiz Konseyin ku
ruluşu, işleyişi vesaire ile ilgili kanunu, sanıyorum 
Anayasanın bir geçici maddesiyle halletmek imkânı 
da vardır. Çünkü, fonksiyonları belli, kuruluşu belli
dir. Bunu, başbakanın insiyatifiyle toplayabiliriz. 
Önemli olan, bu Konseyin (Bu Kurulun, bunu da ka
bul edebiliriz) vereceği genel çizginin ilgili kesimler
de yaratacağı gönül huzurudur, rahatlıktır, karşısın
dakini dinlemiş ve fikrini söylemiş olmaktır. Bir de-
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mokraside, zannediyorum sadece seçimden seçime de
ğil; ama ilgilileri kendi problemlerinin hallinde za
man zaman bu şekilde yüksek seviyede dinlemek, her 
halde rahatlatıcı ve genel bir konsensüsü sağlayıcı bir 
tedbir olarak düşünüyoruz. 

Bu kurulun başkanı, başbakanın insiyatifi ile ola
cağı için, onun tarafından gösterilebilir. Eğer metin 
yetmiyorsa, bu konuyu düzeltebiliriz. Bu konuda, Sa
yın Gürtan arkadaşımızın söylediği gibi, kurulda ve
ya konseyde sadece laf üretileceği yolundaki eleştiri, 
her türlü kurul için de eleştiri olarak akla gelebilir. 

Burada, arkadaşımızın sorduğu danışmanlık ödevi
ni araştırma ile karıştırmamak lazımdır. Ülkemizde 
araştırma yapan kurullar vardır, araştırmalarım ya
yınlayan kurullar vardır, Sayın Şengün arkadaşımı
zın da üzerinde durduğu bu noktada gerekli ve ilgili 
kurum ve kuruluşlar araştırma yapabilirler; ama bu 
kurul, yapılmış araştırmalardan, hazır bilgilerden ya
rarlanarak, çeşitli kesimler arasında bir geniş tabanlı 
anlaşmayı ve ortak yaşam için, beraber sulh içinde 
yaşamak için, birbirinin zararına genişlememek için, 
ortak dertlerin konuşulduğu ve ilkelere bağlandığı bir 
kurul olarak düşünülmüştür. 

Tekrar hepinizi, Heyetinizi saygılarla selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Şenocak yeni bir soru mu efendim? 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, sorumu 

iyi anlatamadığım kanaatindeyim, cevabını alamadım, 
bir tanesini tekrarlamak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenocak. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Oyumu kullanabilmek 

için iyice anlamak zorundayım. Bu kurul, bu konsey, 
Devletin ekonomik politikasını tayinde önerilerde mi 
bulunacak, yoksa yalnız hükümetlerin politikalarını 
ıtayiüide onlara tavsiyede mi bulunacak?... Eğer hükü
metlere tavsiyede bulunacaklarsa, şahsen Anayasaya 
girmesinin lüzumuna kani değilim. Eğer Devletin eko
nomik politikasını tayinde tavsiyelerde, önerilerde bu
lunacaklarsa, o zaman oyumu ona göre kullanacağım. 
Lütfen bu hususu açıklasınlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Ekonomik ve Sosyal Konseyin, ya da Kurulun 

amacı, ne hükümet, ne Devlet politikasına yön ver
mek değildir. Bu Konsey, çeşitli çalışan gruplar ara
sında, ücret aylık, ikramiyeler, sosyal yardımlar ko

nusunda sağlanacak olan genel dengenin nerelerde 
aranmasi lazım geldiğini çeşitli verilere, Devletin im
kânlarına, ekonominin imkânlarına bakarak, hep be
raber karar verip, bu kararı hükümete bildirecek. Ya
ni bir başka deyişle; kamu görevlileri, işçiler, işveren
ler, esnaf, çiftçiler; herbirinin kendisine özgü ve baş
kalarını düşünmedikleri zaman kendilerini çok hak
lı zannettikleri talepleri ve niyetleri olabilir; ama 
bunlar bir araya geldikleri zaman, ülkemizin genel 
ekonomik yapısı içinde, herbirinin talebinin nerelere 
kadar gerçekten gidebileceğini gösteren bir toplan
tıya ihtiyaç vardır. 

Oraya geleceklerdir ki; mesela işverenlerin toplu
sözleşmelerde vermeyi düşündükleri ücret düzeyi az
dır veya belki de çok fazladır; işte bu orada birlikte 
tartışılacaktır. Denecektir ki, bu kadar yüksek bir üc
ret veya bu kadar alçak bir ücret, ülkemizin şu an
daki ekonomik durumuna uymamaktadır. Bu, karşılık
lı bir konuşma, karşılıklı bir anlaşmadır. Bu anlaş
manın sonuçlarını, bu görüşmenin sonuçlarını Bakan
lar Kuruluna; dikkate alır veya almaz, sadece istişarî 
olarak bildirmekten ibarettir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — İki arkadaşımız daha var; Sayın Alp-
dündar ile Sayın Doğu.. Sayın Alpdündar buyurun. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
Sayın Sözcümüzün bu son, üzerine bastıra bastıra söy
lediği, çalışanların ikramiye, ücret, sosyal yardımları
nı karara bağlayacak, önerecek bu komisyon. Acaba 
Sayın Sözcünün bu söyleviyle, geneli üzerinden, mad
delerinden şu ana kadar, hür demokrasilerde toplusöz
leşme, pazarlık, işçi - işveren münasebetlerine Anaya
sal bir kurulla direkt müdahale ettiği anlamını taşıma
yacak mıdır?... 

Esasen çalışanlar, bütün demokrasilerde, işçi - iş
veren bir araya gelerek aynı konuları görüşürler ve 
imkânları ölçüsünde karara bağlarlar. Diğer çalışan
lardan, memurlar askerler, öğretmenler; Bakanlar Ku
rulunun önerileriyle kanun şeklinde, tasarı şeklinde 
Meclislerin görevi değil midir?... 

Böylece, Devlete bir kambur gibi ne yapacağı; 
mesela Paşamın söylediği gibi ben de katılırım, eğer 
devletin ekonomisini önerecekse, düşünülür; ama esa
sen ekonomik kurul hükümetlerin nezdinde var, halen 
de var, devam edegeknektedir, bu müdahale olmaya
cak mıdır?.... Bunun açıklamasını nasıl yapacaklar 
ve böylece toplusözleşme düzeninin fiilen ortadan kalk
ması sağlanmayacak mıdır?... 

Bunu açıklarlarsa memnun olurum?.. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğu, siz de buyurun. 
AHMET SBNVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

benimki çok özel bir sual olacak. 
Konseyin kâğıt üzerinde de yazılı 15 üyesi var. 

Bunlardan 6'sı kısmen bakan, kısmen bürokrat, onun 
dışında diğer üyeleri, 9 üyesi taımamen dışarıdan gele
cek üyeler. Demin bir önergeyi benimsediklerini söy
ledi Sayın Sözcümüz; 2 esnaf kontenjanı da koydu
ğumuz zaman bu sayı 17 olacak. 17 kişilik bir konse
yin karar nisabı belli; nasıl karar vereceği. Varsaya
lım ki, 6 hükümet temsilcisi aleyhte oy kullandılar, is
temedikleri bir konuydu, anlaşamadılar, diğer üyeler, 
11 üye, hükümetin katılmadığı bir konuda, hükümete 
tavsiye mahiyetinde de olsa, bir karar verirse, acaba 
hükümet politikasının yerine getirilmesiyle nasıl bağ
daşır?... Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, arkadaşımız Alpdündar 
müsterih olsunlar, bu bir müdahale hükmü değil. Ba
şından beri tekrar ediyorum, eğer sektörler, kesimler 
yan yana gelip anlaşırlarsa, bir görüş meydana ge
lirse, bu herkesin katıldığı bir görüşse, bunun sonuç
larına beraberce katlanırız. Kendileri de buyurdular, 
dediler ki, işçiler toplusözleşme yapacak, Devlet, me
muruna kanunla maaş zammı yapacak, esnaf belki 
de kendi taleplerini söyleyecek, diğer üreticiler grubu 
olan ve bildiğiniz gibi (gelirinin büyük bölümünü Dev
letin tayin ettiği; taban fiyatı politikasıyla) üreticiler 
burada olacak, herkes birbirini anlayacak ki ve birbi
rinin derdine ve problemine yanaşacak ki, o toplum 
rahat edebilsin. Yoksa, toplusözleşmede ne yapılacak?.. 

Bu, onu çözümlüyor; ama eğer işçiler, işverenler görür
lerse ki ülkemizde bu yıl ekonomimizin kaldırdığı üc
ret zaimımı şu seviyededir; zannediyorum pazarlık mar
jı içinde bu meseleye karşılıklı anlayışla yanaşırlar; 
ama bu, düşününüz Bakanlar Kuruluna istişarî mü
talaa niteliğindedir; niçin bu mütalaayı yapanlar için 
bağlayıcı ve emredici olsun?. Bunu anlamak imkânı 
yoktur. 

Sayın Doğu'nun verdiği örnek; bir istişarî mütalaa 
bildirimi, ne zamandır ve nasıl bir hükümet progra
mının uygulanmasına mani olur?.. Bunda mutabık ola
lım, ilk cümleden beri bunu söylüyorum. Eğer, hükü
metin katılmadığı; diyelim ki, diğerlerinin hiçbir şe
kilde hesapla kitapla bağlı olmayan bir fikri olursa; 
gayet tabiî (zapta da geçsin diye söylüyorum) hü
kümeti bu bağlamaz; ama bu bağlamaya bağlamaya 
verilen kararlar kaosu artırır. Biz burada bir, bera
ber olmayı, bir araya gelmeyi teşvik ediyoruz. Bera
ber olup bir araya gelirlerse; zannediyoruz herkes ül
kenin imkânlarını görürse, talepleri bakımından, de
miyorum ki insafa gelir; ama hiçolmazsa yaptığı faz
la talebin karşı tarafı rahatsız edeceğini anlayacaktır 
ve bu şekilde ortaya çıkan bilgiler ve rakamlar önün
de, zannediyorum anlaşmak, hep beraber anlaşmak 
daha kolay olacaktır. 

Arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; bu maddenin Tasarıdan çıkarılması 

ile ilgili önergelere Sayın Anayasa Komisyonu katıl
mamaktadır." Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.50 

••< 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılına Saati : 17.10 

BAŞKAN : BaşkanvekiE M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evüya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
144 üncü Birleşimimizin üçüncü oturumunu açı

yorum. 
Anayasa Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam 

ediyoruz. 
148 inci maddeyi dikkate alınmak üzere, maddeyle 

ilgili metinden çıkarma, bu maddeyi tasarıdan çıkar
ma konusundaki önergeyi, dikkate alınmak üzere oy-
lamıştım. Genel Kurulca kabul edildiği için diğer 
önergelerle birlikte bu önergeleri ve maddeyi Komis
yona geri veriyorum. 

Değerli üyeler; 
Şimdi 149 uncu maddenin görüşülmesine geçece

ğiz. Yalnız, buna geçmeden evvel, 149 uncu madde
den evvel bir maddenin getirilmesiyle ilgili bir önerge 
verilmiştir. Binaenaleyh, o önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısında 160 inci madde olarak yer 

alan planlama maddesinin ilgisi ve yeri dolayısıyla 
148 inci maddeden sonra 149 uncu madde olarak dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

'BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklama yapacak 
mısınız?... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bu konuda genel 
bir düzenleme yapılacaktır. Düzenlemeyi Komisyonun 
takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun bu konudaki görüşü?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, 
maddelerin herbirinin yerinde tartışma ve oylama ko
nusunda bir ilke kararı almıştık. Planlama 160 inci 
maddede düzenlenmektedir, orada tartışıp görüşece
ğiz. 

Şimdi, müzakere edilmesine o prensip kararı çer
çevesinde (arkadaşlarımızın da göstereceği anlayışla 
da) zaten imkân yok. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Tosyalı, bu önergenizi 160 inci madde gö
rüşüldüğü sırada ve bilahara yer değiştirme konusu 
Genel Kurulun kararı alınmak suretiyle gereği yapıla
caktır. 

Şimdi, 149 uncu maddeyi okutuyorum. 
E. Yüksek Hakem Kurulu 
MADDE 149. — Yüksek Hakem Kurulu, Ana

yasanın ellisekizinci maddesinde öngörülen hallerde 
doğrudan; grev veya lokavtın altmış gün devam etme
si halinde taraflardan birinin veya Çalışma Bakanının 
başvurusu üzerine, taraflar arasındaki uyuşmazlığı ke
sin olarak çözümler. 

Taraflar da anlaşarak, grev veya lokavta başvur
madan ya da grev veya lokavt sırasında uyuşmazlığı, 
çözümlenmesi için, Yüksek Hakem Kuruluna götüre
bilirler. 

Yüksek Hakem Kurulu kararlarını, Anayasanın 
altmışikinci maddesindeki ilkelere uygun olarak ve
rir. 

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve çalışma 
usulleri, kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Şimdi 149 uncu maddeyle ilgili iki 
önerge var. 

önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 149 uncu maddesinin Ta

sarıdan çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

Beşir HAMÎTOĞULLARI Vahap GÜVENÇ 
Mustafa ALPDÜNDA'R Feridun Şakir ÖGÜNÇ 

GEREKÇE : 
Çalışma hayatını düzenleyen mevzuat hükümle

rinden 275 sayılı TİSGLK. nda, Yüksek Hakem 
Kurulu ayrı bir madde ile düzenlenmiş ve ülkemiz
de 17 yıl uygulamada kalmıştır. 

12 Eylül harekatından sonra, 24 . 12 . 1980 ta
rihinde kabul edilen 2364 sayılı yasanın gerekçesin
de; «.. işçi veya işveren meslekî teşekküllerinin faali
yetlerinin durdurulmasının veya grev ve lokavt yet
kilerinin ertelenmesinin veya askıya alınmasının orta-
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ya çıkardığı sosyal zorunluluk hallerinde, süresi so
na eren toplu sözleşmelerinin kolaylıkla yapılmasını 
ve işçilerin, toplu sözleşmelerin getirdiği menfaatler
den yoksun kalmamasını sağlamak...» amacıyla ha
zırladığı belirtilmekte «... Bu tasarı kanunlaştığı tak
dirde, 275 sayılı kanunda gerekli değişiklikler yapı
larak yürürlüğe konuluncaya kadar uygulanacaktır...» 
denilmektedir. 

Görülmektedir ki, kanunla düzenlenip 17 yıl uy
gulaması bulunan Yüksek Hakem Kurulu, sosyal zo
runluluk nedeniyle, geçici bir süre için görevlendiril
miş ve toplu sözleşmeleri tek elden yenileme ve de
ğiştirme yetkisi ile donatılmış bir kuruldur. 

Yüksek Hakem Kurulunun, Anayasal kuruluş 
olarak kabulü, mecburî tahkim -zorunlu hakem- il
kesinin cari kılınması sonucunu doğuracaktır. 
Bunun sonucu olarak, toplu pazarlık ilkesi önem
li ölçüde sınırlandırılıp tarafların irade serbestisi ku
ralı ortadan kaldırılmış olacaktır. 

O kadarki, tasarının 62 ve 149 uncu maddeleri 
ile Yüksek Hakem Kurulunun yetki alanı ikinci de
fa sınırlandırılarak serbest pazarlık sistemi tamamen 
ortadan kaldırılmaktadır. 

Serbest pazarlık hakkının kullanılmasına her za
man müdahale edebilen ve çalışma şartlarını re'sen 
düzenleyebilen Yüksek Hakem Kurulunun 2364 sa
yılı Kanun çerçevesinde sürdürdüğü çalışmaları ve 
yeniden yürürlüğe koyduğu sözleşmeler, çalışanları 
memnun etmemiştir. Eşitlik ve denge kurma adı al
tında, takdir ettiği ücret ve sosyal hak artışları, işkol-
ları arasında aksine eşitsizlik ve dengesizlik yarat
mıştır. Yüksek Hakem Kurulunun çalışmaları yöne
timin tarafsızlık ilkesi ile taban tabana zıttır. Kurul, 
bir baskı aracı olarak görev yapmaktadır. 

Geçiş dönemi ile sınırlı olduğu yolunda Türk iş
çisine güvence verilmiştir. 

275 sayılı yasanın yeniden ele alınıp değiştiril
mesi ile Yüksek Hakem Kurulunun çalışma süresi 
ve görevi sona ermelidir. 

Uluslararası ilkeler, toplu pazarlık hakkkında 
müdahale edilmesine imkân tanımamaktadır. Ülke
miz, 17 yıl, toplu pazarlık hakkına müdahale edil
meyen bir uygulama dönemi yaşamış ve bu hakkın 
kullanımı, ülkemizi 13 Eylül'e getiren sebeplerden 
biri olmamıştır. 

Asıl rahatsızlık, toplu sözleşme düzeninin katı 
müdahalelerle ortadan kaldırılmasında değil, bu hak
kın özünü zedeleyen kısıtlamalar konusunda ısrarlı 
olmaktan doğmaktadır. 

Özgürlükçü demokrasinin yerleşmesi ve ayakta 
kalmasının vazgeçilmez unsurlarından olan sendika
lar, toplu sözleşme düzeninin müdahalesiz işlemesi 
ile var olabileceklerdir. 

Bütün bu nedenlerle, yasalarda düzenlenmiş ve 
uygulaması görülmüş bulunan Yüksek Hakem Kuru
lunun, Anayasa Tasarısı metninden çıkarılarak, yine 
yasalarda yerini alan bir kurul olarak bırakılması 
uygun görülmektedir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının 149 uncu maddesinin Tasa

rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İmren AYKUT 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar, siz mi açıklama 

yapacaksınız?.. Buyurunuz efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başka

nım, Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa tasarlımızın 149 uncu maddesi Yüksek 

Hakem Kurulunun görevlerini içermekte ve Yüksek 
Hakem Kurulunun anayasal bir kurum olarak ıku-
rumlaştırılmasını öngörmektedir. 

Ben, kısa maruzatımla Yüksek Hakem Kurulu
nun Türkiye'deki bugüne kadar var oluşunu ve ha
len iki tane Yüksek Hakem Kurulunun da yasal ola
rak icrayı faaliyette bulunduğunu vurguladıktan 
sonra, muhterem Genel Kurulun görüşüne saygı du
yacağımı arz etmekle yetineceğim. 

Sayın Başkan Değerli arkadaşlar; 
Yüksek Hakem Kurulu 17 yıllık uygulamada 275 

sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Kanunu ile 
kurulmuş ve halen yürürlükte olan yasamıza göre, 
«Yargıtay iş davalarına- bakan Daire Başkanının 
başkanlığında; Danıştay Dava Dairesi Başkanı, üni
versitelerin hukuk iktisat ve siyasal bilimler öğretim 
üyelerinin bir seçici ıkurul "halinde Ankara'da, An
kara Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine top
lanacak, kendi aralarından seçecekleri bir iktisat ve
ya işhukuku öğretim üyesi, Çalışma Bakanlığı 1 inci 
Hukuk müşaviri, Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü, işçiler adına seçilen iki hakem ile işveren
ler adına seçilen iki hakemden kurulur» denir ve bu 
kurul bugüne kadar 17 yıl, özellikle Silahlı Kuvvet
ler, Enerji, Sağlık İşkollarında yapılagelen toplusöz
leşmelerde çıkan uyuşmazlıkların yanı sıra, diğer işçi -
işveren uyuşmazlıklarını ıkotaran, kesin olarak kara
ra bağlayan yüksek bir kurul olarak devam etmek
tedir değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, Anayasaya, tabiî bu madde daha önce ka
bul ettiğimiz 58 inci maddeyle de ilişkilidir; 58' inci 
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maddenin bir fıkrasında «Grev Ve lokavtın yasaklan- | 
dığı veya ertelendiği durumlarda, uyuşmazlık Yüksek 
Hakem Kurulu tarafından çözülür» hükmü, esastan 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu böylece 1 inci Yük
sek Hakem Kurulu 17 yıllık mazisiyle ve seçilme şek
liyle yasal olarak var iken, 12 Eylül nedeniyle {hepi
nizin bildiği gibi) 2 nci bir Yüksek Hakem Kurulu 
oluşturulmuş durumdadır; bu da yasa gereğidir, bu 
Yüksek Hakem Kurulunun görevi kanun gerekçe
sinde aynen şöyledir : 

«Ara rejim süresince, işçilerin işverenlerle olan 
münasebetlerini düzenlemek ve sona eren toplu söz
leşmeleri işçilerin mağdur olmaması için yeniden yü
rürlüğe koymakla görevlendirilmiş bir kuruldur, Yük
sek Hakem Kurulu». 

Değerli arkadaşlarım şimdi, Yüksek Hakem Ku
rulu böylece bir tane yasal ve halen bütün hukukî 
varlığı, ile yürürlükte, diğer Yüksek Hakem Kurulu 
geçiş dönemi için görev başında, (biliyorsunuz top
lusözleşmeleri bağıtlamaktadır) bir de Anayasa ile 
getirilen bir kurum haline getirilmektedir. 

Bana göre arkadaşlarım, bu anayasal kurum ha
line getirilmesine gerek yoktur. Esasen Yüksek Ha
kem Kurulu vardır, yasalar da vardır; fiilen bu ara 
rejimin son bulacağı ile görevi son bulacak bir Yük
sek Kakem Kurulu da vardır; Anayasal kurum, ku
ruluş haline getirmek, toplu iş sözleşmesi, grev lo
kavt hukuku ile de bağdaşmaz; zira yasalarla han
gi hallerde Yüksek Hakem Kurulunun karara bağ
layacağı hususlarıyla beraber, ayrıntılı bir şekilde 
üyeleriyle beraber düşünülmüş, tecrübelerden gelmiş 
bir kurul haline getirilmiştir. 

Bu nedenle bu Yüksek Hakem Kurulunun Ana
yasada madde olarak yer almasının doğru olmadığı
nı, özellikle bir hususta vurgulayarak huzurunuzdan 
ayrılacağım, bu maddenin bir özelliği de, '60 günlük 
bir grev süresi ortaya koymuş olmasıdır. Yani, işçi -
işveren bir araya gelecek, anlaşamazlarsa, zaten mev
cut yasalarımıza göre 6 gün önce bir greve gitme ka
rarı alacak, işveren önceden greve ne zaman gidilece
ğini bildiği gibi, grevin ne zaman son bulacağını da 
(en büyük mahzuru) bu maddede 60 günle sınırlamış 
olmasıdır. 

Sayın Başkanım, Değerli arkadaşlarım, aslında el
bette 60 gün değil, grevlerin 6 gün sürmesini de iste
meyen bir arkadaşınız olarak arz ediyorum. Bunun 
mahzuru çoktur, büyüktür. Hiçbir işveren 60 gün 
sonra nasılsa artık sendika ile karşı karşıya gelme
den, Yüksek Hakem Kurulu tarafından res'en bağıt
lanacağı bildiği bir toplusözleşmeyi, sendika ile bi
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tirmeyecek; kendiliğinden, bu madde gereğince, "sen
dikal düzen son bulacak. 

Bu itibarla da bu önemli konuyu göz önünde bu
lundurarak, maddenin esasen var olan Yüksek Ha
kem Kurulu şekliyle kalması ve tasarıdan bu husu
sun (büyük mahzurlar doğuracağı açıkça anlaşıldı
ğından) çıkarılması hususunu arz eder, hepinize say
gılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu. önerge üzerin
de lehte aleyhte konuşmak isteyen?.. 

Aleyhte, buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aynı şeyleri tekrar etmenin sıkıntısı içindeyim. 

12 Eylül öncesi hadiseleri, işçi - işveren münasebet
leri arasındaki uyumsuzluk -ve 12 Eylülden sonra 
işçi - işveren münasebetleri arasındaki samimiyeti, 
beraberliği mukayese ettiğimiz zaman, bu maddenin 
ehemmiyetini bir defa daha görmüş oluyoruz. 

Esasen 275 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde 
Yüksek Hakem Kurulu belirtilmiş olmakla beraber, 
Millî Güvenlik Konseyi, 2364 sayılı Kanunla, 1980 
yılının 12 nci ayında, buna bir başka hüviyet vermiş, 
bazı vazifeleri kendisine devamlı surette yapma gö
revini vermiş ve bugün fevkalade güzel bir şekilde 
çalışmasını devam ettirmektedir. Ola ki, önümüzdeki 
yıllarda Meclisler bugün getirilmiş bulunan bu Ka
nunda bazı değişiklikler yaparak çalışma barışının 
zedelenmesine sebep olabilirler. 

Bu sebeple, Yüksek Hakem Kurulunun anayasal 
bir hüviyet kazanmasında büyük faydalar mülahaza 
edilmektedir. Kaldı ki, bu maddenin en mühim ta
rafı, 60 günlük bir müddetle toplusözleşme, grev ve 
lokavtların sınırlandırılmış olmasıdır. Toplusözleşme, 
grev ve lokavtların 60 günle sınırlandırılmasının sa
yısız faydaları vardır. Bir işveren bir gününü, bir da-
dikasını, bir saniyesini dahi boşta geçirmek istemez. 
Ayrıca işçi de aynı şeyi ister. Normal çalışma düze
ni içerisinde işçinin işverenle olan münasebeti, ar
kadaşlarıyla olan münasebeti, ustasıyla diğer mesai 
arkadaşıyla olan münasebeti bu grevler (Hatta lo
kavt dahi) esnasında o kadar bozulmaktadır ki, bu, 
bozulan düzeni son derece yumuşak geçse dahi tek
rar düzeltmek aylar almakta, hatta zaman zaman yıl
ları bile bulmaktadır. 

Bu sebeple, Anayasanın bu maddesinin yerinde 
kalmasında çalışma barışı yönünden büyük faydalar 
vardır. Kaldı ki, Türkiye'nin biraz evvel ifade etme-
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ye çalıştığım istikrar programının sağlanabilmesi ba
kımından, Türkiye'de çalışma barışının birinci dere
cede temin edilmesinin şart olduğunu bir defa daha 
vurgulamak isterim. 

Onun için bu maddenin çıkarılmasıyla ilgili öner
geye katılmadığımı arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Genç,' buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Görüşmekte olduğumuz 149 uncu madde, Yüksek 

Hakem Kurulu sistemi grevde bir mecburî tahkim 
esasını getiren bir maddedir. 

Malumunuz olduğu üzere, grev bir hak arama 
yoludur. Hak arama yolunun etkili olabilmesi için, 
onun bütün şartlarıyla düzenlenmesi lazımdır. 

Şimdi, maddeyi okuduğumuzda, «Yüksek Hakem 
Kurulu, Anayasanın 58 inci maddesinde öngörülen 
hallerde doğrudan; grev ve lokavtın altmış gün de
vam etmesi halinde taraflardan birinin veya Çalış
ma Bakanının başvurusu üzerine, taraflar" arasında
ki uyuşmazlığı kesin olarak çözümler.» Yani burada 
birinci gün grev ilan edilir, ikinci gün Çalışma Ba
kanı buna el koyar, «Burada grev olmaz» der ve bu 
maddeyle grev anlamını kaybetmiş olur. 

Arkadaşlar; 
1975 yılında Fransa'da 4 ay PTT grevi oldu. Ya

ni, eğer bir memlekette bir müesseseyi kabul edersek 
bunun etkinliğini ve etkinlik sonunda bu yola baş
vuran kişinin hakkını elde edebilecek bir koşullar 
içinde bu hakkın verilmesi gerekir. 

Şimdi, zaten olağanüstü hallerde mevcut bir ka
nunumuz var, Sayın Alpdündar belirttiler. Bu kanu
na göre, zaten bazı olaylar çözümleniyor. Biz de
vamlı böyle olağanüstü hallerin var olacağı bir fara
ziyeden hareketle mi bu memlekette anayasa siste
mini kurmaya çalışacağız?.. Benim inancım odur ki, 
bu olağanüstü halin gerisinde normal bir rejim gele
cektir. Bu normal rejim geldiği zaman da, bu mem
lekette yaşayan her kitlenin kendisini, bu normal re
jimin gerektirdiği bir rahatlık içinde hissetmesi ge
rekecektir. Eğer belirli kitleler arasında bu düzen ve 
intizamı temin edemezsek, hep belirli çevrelere bir
takım rahatlamalar getirip de belirli çevrelerin- hak
larını kısarsak, o zaman memlekette bir barış, huzur 
ve güven olmaz. İnsanların meşru yollarla haklarını 
arama çarelerini ellerinden almamak lazımdır. Meş
ru zeminlerde mücadele ortamını ortadan kaldırma
mak lazımdır. 
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Bu getirilen Yüksek Hakem Kurulu sistemiyle 
grevin bir numaralı düşmanı olan mecburî tahkim 
sistemini getirmektedir ve mecburî tahkim sistemi, 
benim anladığım kadarıyla incelediğim kadarıyla 
demokratik sistemi benimseyen hiçbir memlekette 
grevde kabul edilmemektedir. Bu itibarla, eğer grev 
hakkkını tanıyorsak bunu buradan çıkarmamız ge
rekecek, 

Ayrıca, hem Yüksek Hakem Kurulunu getiriyo
ruz ve sondan ikinci fıkrada da «Anayasanın 62 nci 
maddesindeki ilkelere uygun olarak karar verir» di
yor. Yani, burada Yüksek Hakem Kuruluna da ka
rar verirken ona bir de bir talimat veriyoruz. Orada, 
62 nci maddede de belli yani : «Devlet, ücretin ve 
aylığın, ikramiye ve sosyal yardımların çalışma süre
lerine, iş verimine, iş değerine ve işin niteliğine uy
gun olmasını gerekir.» diyor. Yani, işçinin yaşam se
viyesini düzeltebilecek, hayat standartlarına uygun bir 
ücret almasını engelleyebilecek bir ücret düzeyinin 
getirilmesi konusundaki çabalara icabında Yüksek 
Hakem Kurulu diyebilecek ki, «62 nci maddede üc
retin ve aylığın saptanmasına esas alınacak bazlar 
bslirtilmiştir. Siz mücerret bir...« Çünkü burada çok 
açıkça belirtiyor : «Ücretin ve aylığın, ikramiye ve 
sosyal yardımların çalışma sürelerine, iş verimine, iş 
değerine ve işin niteliğine uygun olması şarttır» de
nilmektedir. Böyle olunca, bir işçinin kendi nüfusu 
veyahut da yaşam koşullarının gerektirdiği asgarî bir 
ücretin ne olması gerektiği konusunda bir grev yap
ması mümkün değildir. Üstelik de, mesela bir mües
sesede çalışan bir işçi kitlesi çok kârlı bir ortamda 
5 milyon lira kâr eden bir işyerinde «Arkadaş, sen 5 
milyon lira kâr ediyorsun; ama hiç olmazsa bunun 
2,5 milyon lirasını da işçine ücret olarak dağıt» şek
lindeki bir gerekçeyle greve gidip gitmeyeceği konu
sunda, getirilen bu maddeyle ve bunun Yüksek Ha
kem Kurulu... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen. 
KAMER GENÇ — Tamam, bağlıyorum Sayın 

Başkanım-
Yüksek Hakem Kurulu da bu uyuşmazlığı çö

zümlerken işyerinin kârlılık durumunun grevin çö
zümlenmesinde önemli bir etken olarak nazara alıp 
almayacağı konusunda ciddi endişelerim var. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Avkut, lehte istediniz, buyurun. 
S. FERİDUN GÜRAY — Lehte istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Güray, siz işaret buyurdunuz; 

ama lehte daha evvel Sayın Aykut almıştı, aleyhte de 
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Sayın Aşkın almıştı. Bu itibarla iki lehte, iki aleyhte 
söz sırası bitiyor. 

Buyurun Sayın Aykut. 
İMREN AYKUT — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Ben 58 inci maddeyle ilgili verdiğim önergede de 

58 inci maddenin beşinci fıkrasının çıkarılmasını tek
lif etmiştim; çünkü orada Yüksek Hakem Kuruluna 
bir atıf yapılmakta idi. Ona bağlantılı olarak da za
ten bu maddenin çıkarılmasıyla ilgili önergemi Baş
kanlığa sundum. 

Bu önergeyi şu amaçla yermiş bulunuyorum : 
İşçi - işveren ilişkileri çok dinamik bir olgudur. Bu 

ilişkiler yeni faktörlerin etkisiyle yeni sorunlar çı
karır, yeni ve değişik çözümleri zorunlu kılarlar. Bu 
nedenledir ki, esnekliği ortadan kaldıran bir düzen
lemenin Anayasada yer almasını son derece sakıncalı 
bulmaktayım. 

Aslında Sayın Alpdündar'm açıkladığı gibi, Yük
sek Hakem Kurulu, zaten yasalarda yer almış olup 
halen de uygulanmaktadır ve bu konuda bir sorun 
çıkmış değildir, bir ihtiyaç da doğmuş değildir. Bu 
nedenledir ki, Anayasada Yüksek Hakem Kuruluna 
yer verilmesi bana son derece suni bir zorlama ola
rak görülmektedir ve bu bakımdan da uygun görme
mekte ve gelecek açısından da biraz sakıncalı bul
maktayım. 

Bunu arz etmek isterim ve dikkate alınmasını da 
Sayın Komisyonun dikkatine sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin Sayın üyeleri; 
Yüksek Hakem Kurulu, sayın Genel Kurul tara

fından 58 inci madde ile bir müessese olarak kabul 
edilmiştir. Dolayısıyla öyle sanıyorum ki üzerin
deki tartışmalar, yani bunun kaldırılması yönündeki 
tartışmalar bir tekrardan, bir çeşit tekriri müzakere
den ibarettir. 

Gelelim en önemli yönüne : Danışma Meclisinin 
sayın üyeleri, Yüksek Hakem Kurulunu daima işçi
nin haklarını sınırlayan, işçiyi destekleyen bir kuru
luş, bir müessese olarak görmek çok büyük hata. 
Aslında Yüksek Hakem Kurulu hem işçinin, hem iş
verenin menfaatlerini bağdaştırmak üzere anlaşma
dıkları noktada devreye giren bir müessesedir. Şayet, 
yarın Yüksek Hakem Kurulu herhangi bir konuda 
işçi lehine karar verdiği zaman bunu acaba işçiler red 
mi edeceklerdir?.. «Hayır, biz sizin bu kararınızı ka
bul etmiyoruz» mu diyeceklerdir? 

i Dolayısıyla biz, bu müesseseyi işçilerin aşırı talep
lerine karşı olduğu kadar patronların da çok kısıtlı 
önerileri karşısında harekete geçecek, her iki tara
fın menfaatlerini bağdaştıracak bir müessese olarak 
düşünmek zorundayız. Nitekim, o nedenledirki, grev 

I iki ay sürdükten sonra anlaşmazlık olursa, her iki 
tarafın da herhangi birisi müracaat edebilecektir. Do
layısıyla böyle bir müesseseyi tek yönlü olarak gös
termek bence hatalıdır. 

Gelelim üçüncü ve çok önemli bir noktaya: De-
niliyorki «Yüksek Hakem Kurulu olmasın, o devre
den çıksın; Ekonomik ve Sosyal Konsey devreden 
çıksın; işçi ile işveren karşı karşıya gelsinler». 

Ben de işçi ile işverenin karşı karşıya gelmelerini, 
kıyasıya birbirleri ile mücadele etmelerini isterim el
bette. Yalnız, bir şart ileri süreceğim: Eğer Türkiye' 
de serbest piyasa ekonomisi tam anlamıyla uygulansa 
yani, icabında işçi grevi bastığı zaman, filanca fabri-

I kanın malları üretilmediği zaman, dağıtılmadığı za
man benim ülkem o malları dışarıdan istediği şekil
de ithal edip dağıtabilirse, o zaman ben de istediği
miz şekilde grevin de, işçinin de, işverenin de ser
best karşı karşıya gelmelerine hiçbirşey demem; ama, 
düşününüz ki Türkiye'de ne devlet, ne özel kesim 
bir grev karşısında bu grevin yok ettiği malları, sı
nırladığı malları dışarıdan ithal edebilip, dağıtabil-

I mek, tüketiciye vermek durumunda değildir. 

O halde işçi ile işverenin menfaatlerini düzenle
mek, sadece işçi ile işvereni ilgilendiren bir sorun ola
rak kabul edilmemelidir, tşçi ile işverenin ilişkilerinde; 
ücret ilişkilerinde, sosyal hak ilişkilerinde ve diğer 
ilişkilerinde toplumun bütünü söz konusudur. Dola
yısıyla tüketiciyi de düşünmek, devleti de düşünmek 
zorundayız. 

Bu nedenledir ki, böyle bir müessese getirilmiş
tir. İkisi anlaşamadığı zaman devreye girecektir. Do
layısıyla bu gibi bir müessesenin Anayasada yer al
ması Türkiye'nin geleceği bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Nitekim, böyle bir müessesenin gerekli 
olduğunu sayın Genel Kurulunuz 58 inci maddeyi 
oylarken kabul etmişlerdir; herhalde bu kararında 
ısrar edecektir. 

Dikkatlerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum; bu

yurun Sayın Akyol. 
I ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
| AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
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Yüksek Hakem Kurulu ile ilgili tartışma 
daha önce 58 inci madde konuşulurken tartışılmış, bu 
müessesenin prensip olarak hukukumuza anayasal ola
rak girmesi o zaman kabul edilmişti. 

O zaman Yüksek Hakem Kurulunu kabul eder
ken, önümüzdeki manzara, ülkemizin geçirdiği mu
hataralı durum, tecrübelerimiz ve geleceğe yönelik 
ümitlerimiz idi. Ben bu konuda fazla zamanınızı al
mamak için bir küçük örnek vermek istiyorum: ital
ya için 'verilen örnekte, «grevler olmasaydı, gayri 
safi millî hâsılası fert başına bugün, iki misli ola
cağı» hesaplanmaktadır, işte biz bununla ilerideki 
dönemlerde Türk ekonomisinin bir çıkmaza girmeme
sini temin için, bunu sağlamak için bu maddeyi ve 
Yüksek Hakem Kurulunu ihtilafları taraflar arasında 
hakkaniyetli biçimde çözmek üzere düşünmüş bulu
nuyoruz. 

Bir başka örnek de, italya'nın hemen kuzeyinde
ki; fakat grevlere gitme alışkanlığı olmayan, heyeti
niz önünde açıkladığım gibi, bu konuda sendikalarıy
la devletiyle işvereniyle ortak bir anlaşma yapmış olan 
Almanya'nın durumudur, işte sayın üyeler, değerli 
Başkanım, Yüksek Hakem Kurulu bu amaçlarla ana
yasal olarak düzenlenmektedir. Bu amaçla, huzuru
nuzda bu gerekçelerle kabul görmüştür; 58 inci mad
dede düzenlenmiştir ve kurduğumuz bu sistemin tü
mü bir mantık içinde bir arada düşünülürse bu mü
essese diğer kabul ettiğimiz, çalışma hayatıyla ilgili, 
maddelerin bir tamamlayıcısıdır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Erginay'ın bir sorusu var, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Bu maddenin esasına aykırı düşünmüyorum; hu

zur getireceği kanaatindeyim. Yalnız, çalışma usul
lerinin kanunla düzenleneceği belirtildiğine göre, şu 
noktaların açıklanmasını istirham ediyorum. 

Önce kuşkusuz, bu Hakem Kuruluna baş vurul
duğu takdirde grev durmayacaktır; durmayacağına 
göre, acaba bu Yüksek Hakem Kurulu grevin dur
durulmasına karar verebilecek midir? Bugün gayet 
rahat çalışılıyor. Biliyorsunuz çünkü, grev yok, grev 
menedilmiştir. öte yandan grevin durdurulmasına 
karar verilmeyecek, kanunla da bu düzenlenmeyecek 
ise, acaba ne kadar bir müddet içerisinde kesin ka
rarını verebilecektir? Bu hususların aydınlanmasında 
çok fayda var çünkü, ileride yapılacak kanun bakı
mından da zannediyorum bir ışık olabilir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Yüksek Hakem Kurulu, aslında hukukumuzda 
(sayın önerge sahibinin de açıkladığı gibi) esasen var
dır, bugün yürümektedir; yalnız alanı biraz genişle
tilmekte ve biraz da ileride herhangi bir şekilde ça
lışması engellenmesin diye anayasal güvenceye kavuş
turulmaktadır. 

Yüksek Hakem Kurulunun görev yapmadığı alan
da, 275 sayılı Kanuna göre, ihtilafa düşen kişiler ta
rafsız aracı seçmektedirler. Her ihtilafta değişik ta
rafsız aracılar görev yapmaktadır ve her seferinde 
birbirinden habersiz olan bu tarafsız aracılar karar 
vermektedirler ve sonuçta gerçekten yapılan toplu
sözleşmeler arasında hiçbir standardizasyon bulmaya 
imkân yoktur. Birinde sabun tozu, öbüründe havlu; 
birinde yol parası, öbüründe en ilgisiz sosyal yar
dımlar. 

işte Yüksek Hakem Kurulu Türkiye'deki toplu
sözleşmelerde genel bir standartlaşmaya yer vere
cektir. Bir defa, bu huzuru da sağlayacaktır. Bu yan
lış anlamalardan doğan grevleri de engelleyecektir. 
Yüksek Hakem Kurulu bir grev kırıcı müessese 
değildir; ama, bir grevin ve lokavtın karşılıklı olarak, 
demiyorum ki, iyi niyetli olmaksızın; ama taraflar 
arasındaki anlaşmayı temin, çeşitli nedenlerle müm
kün olmadığından, uzaması halinde elbetteki bir emni
yet süpapı ödevini görecektir ve Sayın Erginay'ın de
diği gibi, bir huzur verecektir, huzur getirecektir. Bu
na inanıyoruz ve ülkemizin ekonomik bakımdan, 
ekgnomik hayatı bakımından bu huzura ihtiyacı ol
duğunu düşünüyoruz. Hocamıza, bu, huzur getire
ceği yolundaki emniyet veren sözleri için teşekkür edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, so
nucu önceden bilinen grev sisteminde, grevin uzlaş
tırıcı fonksiyonu kalır mı?.. 

Greve katılmayan işçilerin çalışabilmeleri muva
cehesinde iki yılda bir 60 gün grev yapılacağını bi
len işverenin, revizyon yapmak veya stokları eritmek 
suretiyle grevi dolayılı şekilde bertaraf etmesi müm
kün değil midir?.. Bu iki soruyu, aydınlanmak bakı
mından Sayın Sözcüye sormak istiyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun Sayın Akyol. 

— 632 — 



Danışma Meclisi B : 144 6 . 9 . 1982 O : 3 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Grev ve stok eritme grevinin teknikleri konusun
da burada görüşmüş ve zannediyorum belli mutaba
katlara varmıştık. Grev, iyi kullanılırsa, zamanında 
kullanılırsa, -60 günlük grev değil, 60 saatlik grev dahi 
fonksiyonunu görür. Yeterki, grevi yapmak için ge
rekli stratejiyi, bilimsel stratejiyi uygulayabilsin. Yük
sek malumlarınızdır ki, çok defa, küçük saatlerle 
ölçülen grevler bile, amacına ulaşabilmektedir. Yal
nız, bu grevler haklı olsun, temelinde bir hesap bu
lunsun ve düzenli şekilde yapılsın. 

İşverenin önceden tedbir almasına gelince: İşte 
bu tedbiri aldırmamak, o grevi ilan edecek olan işçi 
kuruluşunun ödevidir. O tedbirin alınmayacağı za
manda greve gitmek ve bunun zamanlamasını yap
mak, işçi sendikasının ödevidir. 

Buna benzer bir görüşme burada geçmiş, işve
renlerin stoklarını eritmek için işçileri greve sürdük
leri söylenmiştir. Ben böyle bir ihtimal varsa, burada 
kusurun en azından % 50, % 50 dağıtılması ge
rektiği kanısındayım. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, acaba Yük

sek Hakem Kurulu kararlarının hukukî niteliği ne
dir, idarî karar mıdır, yargı kararı niteliğinde midir?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sorunun neyi hedeflediğini anlamaktayım. 
Yüksek Hakem Kurulu kararları, kabili itiraz olmayan 
kararlardır. Taraflar arasındaki ihtilafı çözen, nevi 
şahsına münhasır kararlardır. Bırakınız Yüksek Ha
kem Kurulu kararlarını, halen yürürlükte olan 275 
sayılı Kanuna göre, tarafsız aracıların, yani her olay
da bir araya gelen ve birbirleriyle hiçbir irtibatı bu
lunmayan tarafsız aracıların kararları bile kabili iti
raz değildi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 

Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

Sayın Sözcüden bir iki ilginç hususu açıklaması için 
söz almış bulunuyorum. 

Şimdi kabul ettiğimiz takdirde bu madde, 58 inci 
maddeye yollama yapmaktadır. Hemen arz etmek is
terim, 58 inci maddede Yüksek Hakem Kurulu, za
ten var olan bir kurul. Yani, «Siz peşinen bu mad
deyi kabul etmişsiniz.» gibi anlamıyorum. Onu her 
halde izah ederler Sayın Hocam. Şimdi 58 inci mad
deye yapılan yollamada Grev ve lokavtlar iyi niyet 
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kurallarına aykırı düşerse, hemen 149 uncu madde 
yürürlüğe girecek, re'sen toplusözleşmeleri bu mad
deyi kabul etiğimiz takdirde Yüksek Hakem Kurulu 
bağlayacak, sendika devreden çıkacak. 

İyi niyet kuralı nedir, nasıl anlaşılacak (Ki, böy
le bir büyük olayda, grev gibi bir olayda, bir işçi 
bir yanlışlık yapabilir, iyi niyet kuralı olarak bağ
layacak mı teşkilatı?..) 

Toplum zararına olursa; Biliyorsunuz İngiltere'de 
vatandaşlar haberleşme hürriyetlerinin kısıtlanmasına 
dahi razı olup, fakir fukaranın toplusözleşmesinin 
hedefine ulaşması için tahammül göstermişlerdir. El
bette, grev bir amaç için yapılmaktadır. Eğer fırında 
yapılmışsa belki vatandaş biraz az ekmek yiyecektir. 
Yani toplusözleşmenin «Toplum zararına olmayacağı» 
gibi, peşin bir varsayım, toplusözleşme, grev lokavt 
hakkım daha şimdiden Anayasa ile ortadan kaldırmış 
olmayacak mıdır?.. 

Greve katılmayan işçilerin, katılanlara sitem et
mesini de bu maddeye göre şimdi kabul ettiğimiz 
takdirde, Yüksek Hakem Kurulunu devreye soka
caktır. Eski uygulamada grevin amacı çalışmamaktı. 
Şimdi işçinin büyük bir çoğunluğu çeşitli baskı ne
denleriyle çalışmaya razı olacak ve grev de kendili
ğinden her ne kadar kırılmış olacaksa da bir de, ar
kadaş «Sen niye çalışıyorsun arkadaş bizim grevi
miz akim kalacak.» dediği zaman bu da iyi niyet 
kuralına uymayacak ve böylece otomatikman yine 
süre beklemeden 58 inci maddeye göre Yüksek Ha
kem Kurulu re'sen toplusözleşmeye koyacak mıdır?.. 
Sayın Hocam, bunlara ayrıntılı cevap verirse, Tanrı 
önünde bunların zabıtlara geçmesini istediğimden Sa
yın Başkanım, yarar görmekteyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar, 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, eğer başka soru varsa, 
onları da toparladıktan sonra hepsine birden cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Hayhay efendim. Sayın Gözübüyük' 
ün sorusu var. Buyurun Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, pek muhterem arkadaşım muhakkak tetkik bu
yurmuşlarda*, İsviçre konfederasyonunda ve eyalet
lerinde, yani kantonlarda mecburî hakem kurulu var
dır. Bu, yalnız işçi, işveren değil, her türlü hukukî 
ihtilaflarda herkes mecburî olarak hakeme müracaat 
eder ve ondan sonra devre devre en sonunda mah
kemeye gider. Yani, Yüksek Hakem Kurulunun Ana-
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yasada yer alması yadırganacak bir kavram değildir. 
Aksine, bu maddede gösterildiği gibi, Tasarının 62 
nci maddesindeki unsurlar ve kıstaslar çerçevesinde, 
hakka ve adalete uygun bir karar verileceğinden şüp
hem yoktur. Bu bakımdan, bu hususun teyit edilme
sini rica ediyorum bu bir.. 

İkincisi... 
BAŞKAN — Soru olmuyor bu Sayın Gözübü-

yük. Rica edeyim. Çünkü önerge üzerinde lehte ve 
aleyhte görüşüldü. Bu itibarla, yalnız soru sorula
cak bu sırada. Sorunuzu buyurun efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — «Kesin» 
tabiri geçti. Bundan maksat «Hiçbir kazaî mercie 
müracaat edemezler» manası mı çıkıyor?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Çakmakçı. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, bir evvelki otu
rumda aynen tespit ettiğim iki cümleyi okuyacağım 
sayın Sözcüye. «Geniş tabanlı bir demokrasi her-
kesin birbirine tahammül etmesiyle kurulur,» Yine 
bir cümlesi de «İlgilileri sadece seçimden seçime de
ğil, sık sık dinlemekte yarar vardır.» diye konuştu
lar. 

Acaba bu düşünceler karşısında, böyle bir ku
rulu savunmak, bu düşüncelere ters düşmüyor mu, 
bu fikirleri nakşetmiyor mu?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
önce hep ifade edilen bir noktada fikrimi ve 

Komisyonumuzun düşüncesini açıklamak istiyorum : 
Yüksek Hakem Kurulu, toplusözleşmeli, grevli ça
lışma hukukunu ortadan kaldırmamaktadır. İyi ni
yet kuralına aykırı grev nedir? Bu, bu alanda biraz 
tecrübesi olan herkesçe bilinen bir kavramdır. Bir 
örnek vermek gerekirse ve çok verilen bir örnekle 
diyelim ki; Talep edilen; sendika tarafından talep 
edilen zam miktarı işverence kabul edildikten sonra 
da devam eden grevler vardır. İşte bu grev, iyi ni
yete aykırı olan bir grevdir. Bunun örneklerini li
teratürden ve içtihattan çıkarabiliriz. 

Deniliyor ki, «Greve katılmayanlara kimse karış
mayacak mı?» 

Değerli arkadaşlarım; 
275 sayılı Kanunda, bir grev karşısında üç tür 

insan vardır : 
1 — Grevciler. 
2 — Greve katılması kanunca yasak olan kişiler. 

Yani bakımı ve emniyeti sağlayacak olanlar. 
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3 — Greve katılmak istemeyenler. 
Nasıl kimse zorlanamazsa, nasıl grev kararı alan

ların üzerinde bir baskı kurulamazsa, aynı şekilde 
greve katılmak istemeyen kişilere karşı da bir baskı 
uygulanmaması lazımdır. 

Bu konunun üzerine fazla gidilmesindeki bir baş
ka anlam da, esasen bu konunun Ceza Kanunumuz 
tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmış olmasıdır. 
Zannediyorum, Türk Ceza Kanununun 201 inci mad
desi, «Bir kimsenin her ne halde olursa olsun bir 
greve katılmaya zorlanamayacağını» açıkça göster
mektedir. Bunun grev kırıcılıkla bir ilgisi yoktur. 
Grev kırıcılık başka şeydir, tabanın fikri olmadan 
greve karar vermek ihtiyatsızlığı başka şeydir. Bun
lar ayrı ayrı konulardır. 

İmdi, «58 inci maddede kabul ettiğimiz Yüksek 
Hakem Kurulu bu değildir» diyorlar. Hayır, 58 inci 
maddede kabul ettiğimiz Yüksek Hakem Kurulu da, 
149 uncu maddedeki Yüksek Hakem Kurulu da bir 
Yüksek Hakem Kuruludur. Bu, iş ihtilaflarının de 
jenere olmasını önlemek için bulunmuş bir yolduı 
ve zannediyorum bizim ihtiyaçlarımıza uygundur. 

İsviçre'deki «Mecburî tahkim usulünü» getirmiş 
olmuyoruz. İsviçre'deki düzenlemelerde grev yapma 
olanağı fevkalade tıkalıdır. Grev yapan işçiler için 
getirilen müeyyideler son derece ağırdır. Biz o mo
deli değil, kendi millî ihtiyaçlarımıza en uygun olan 
modeli burada düzenlemiş bulunuyoruz. Arz etmiş
tim; 60 gün grev az bulunmaktadır. İki milyon sen
dikalı işçi bakımından eğer bu hak iyi kullanılırsa 
120 milyon işgünü kaybı olur, bu da; 3 - 4 milyon 
işgünü kaybedince ülkemizin hali hatırlarınızdadır, 
120 milyonu kaybedilince ne hale geleceğimiz yine 
takdirlerinize bırakılmış bir noktadır. 

İşçilere ve çalışan tüm kesimlere demokratik bir 
toplumda yer verilmesi olgusu bir temenni değildir. 
Bir demokratik rejimin anaöğelerinden biridir. Buna 
bütün gönlümüzle katılıyoruz. Yalnız, demokrasi için 
zorunlu olan grupların kendi alanlarında ve kendile
ri için zorunlu olan alanlarda, kendi menfaatlerinin 
de söz konusu olduğu alanda, başkalarının, başka 
kesimlerin, bu arada mesela başka çalışan kesimlerin 
de menfaatlerini dikkate almaları ve onlara saygı gös
termeleri bir demokratik rejimin gereklerindendir. 

Arz eder, saygılar sunar; daha önce kabul edilen 
58 inci madde ile de tasviplerinizden geçmiş olan Yük
sek Hakem Kurulunun kabul edilmesini, bu kurulun 
tasarıdan çıkması için verilen önergelerin reddedil
mesini tasviplerinize, tensiplerinize arz eder, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; 149 uncu maddenin tasarı metnin

den çıkarılması ile ilgili bu önergelere Sayın Anaya
sa Komisyonu katılmamaktadır. Dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

149 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 149 uncu madde kabul edil
miştir. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan; zapta geçmesinde fayda bulduğum bir husu
su Sayın Prof. Akyol'dah rica ediyorum. Burada 
«Kesin» tabiri vardır. «Kesin» demek hiçbir mercie 
müracaat edemez manasına mıdır? Bunu lütfen tas
rih buyursunlar. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Değerli Başkanım, sayın arkadaşlarım; 

Arz etmiştim; Yüksek Hakem Kurulu da bir çe
şit yargı kuruludur, kararları kesindir, hiçbir başka 
mercie bunlara karşı başvurulamaz. Bu manada dü
zenledik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
150 nci maddeyi okutuyorum. 

VI. İDARE : 
A. İdarenin Esasları : 
1. İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzelkişiliği : 
MADDE 150. — İdare, kuruluş ve görevleriyle 

bir bütündür ve kanunla düzenlenir. 
İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim 

ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. 
Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun 

açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde ile ilgili 

üç değişiklik önergesi var. Önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 150 nci maddesine aşağıdaki 

fıkranın ilave edilmesini arz ve teklif ederim. 
Mehmet PAMAK 

«Devlet, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesin
de; vatandaş taleplerinin zamanında ve kolayca işle
me tabi tutulmasını temin etmek, israfı önlemek ve 
sürati sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «İdarenin bütünlüğü ve ka

mu tüzelkişiliği» başlığı altındaki madde 150'ye son 
fıkra olarak aşağıdaki metnin eklenmesini saygıları
mızla arz ederiz. 

«İdare, kamu hizmetlerinin amaçlanan yönde tam 
olarak en az giderle, en az sürede yerine getirilmesi 
için gerekli tedbirleri alır.» 
Güngör ÇAKMAKÇI, M. Fevzi UYGUNER 

Ali Nejat ALP AT Bekir Sami DAÇE 
Abdülbaki CEBECİ Ayhan FIRAT 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 150 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasına, «ağırlık veren» ibaresinin 
eklenerek; 

«İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yöne
tim ve yerel yönetime ağırlık veren esaslara dayanır.» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygıyla. 
Halil AKAYDIN 

BAŞKAN — Madde ile ilgili ilk değişiklik öner
gesi Sayın Pamak'ın. Açıklama yapmak üzere buyu
run Sayın Pamak. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Bugün, kamu hizmetinin yerine getirilmesi sıra
sında, vatandaş taleplerinin sürüncemede bırakıldığı, 
inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. Vatandaş, ida
rede türlü zorluklarla karşılaşmakta, bir sürü bürok
ratik engel vatandaşı son derece tedirgin etmekte ve 
bu sebepten de sadece hakkını alabilmek veya işini 
çabuklaştırmak için Devletin üst kademelerinde ken
disime adca çıkacak kişiler aramak zorunda 'kalmak-
itadır.; Haıtta çoğu Ikıez, bu 'İçişler dahi vatandaşın me 
selelerimi çözmekte etkli odıanıaımıalkıtadıdarj 

Kamu hazmederinim yerlime getirilmesi sırasında, 
idare içinde meydana gelen çok çeşitli israflar var-
dır.ı Bunlıaır 'başta malzeme, kırtasiye ve zaman is
rafıdır, 

Önergemizle bu konulan önleyici tedbirler almak 
ve ıböyiece idarenin daha rasyonel ve etkin çalışma
sını temüin etmek üizere gerekli tedbirleri almak gö
revi Devlete verilmektedir. Kamu hizmetimin yerli
ne getirtilmesi sırasındaki bütün bu (mahzurları tabiî
dir kıi, sıfıra indirmek mümkün değildir. Ancak bu
günkü seviyesinde de bırakılması düşünülemeyeceği 
içtin bu teklifi yapmış bulunuyoruz. 

Yüce Meclisin yüksek takdirlerine arz olunur, 
Saygılarımla^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Pamak. 
Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Komisyonun önerge i e -ilgili görüşünü rica edi

yorum. Buyurun Sayın Gölcüklü. 

— *35 — 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; Pamak 
arkadaşımızın belirttiği husus idaremin zaten genel 
çalışma kuralıdır. İdarenin çalışması içimde mevcut
tur bu 'kural. Onun için ayrı ıbir fılkra alarak 'ilave
sinle gerek yoktur. İdare zaten en kısa zamanda 'en 
yüikselk verimle, en ucuz şekilde işleri yürütmeye ça
lışır; bu onun amacıdır. 

Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim efendim. 
Değerli üyeler, 'bu önergeye Anayasa Komisyo

nu ikatılmamıalktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge
min 'dikkate ataması kabul edilmemiştir. 

ilkıiınoi önerge Sayın Çakmakçı, Sayın Uyguner 
ve arkadaşlarının. Önerge üzerinde ıbiır açıklama 
yapmak ister misiniz Sayın Çakmakçı?... Buyurun. 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın 'Başkanım, bu 
önergede aynı (nitelikte, aynı anlamda. Katılmıyo
ruz efendim, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Falkat önerge sa
hibi Sayın Çakmakçı İsrar ©diyor musunuz? 

A, GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — İlkti önerge gaye 
itibariyle aynı olabilir; iıfade tarzı talkımından ay
rı. Neden katıllmadıklarına da temas edeceğim. De1-
min söz almadım, tekrar söz verilecek diye. 

'BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. Demlim 
eğer söz alsaydınız, Sayın Pamak'ın önergesinin 'le
hinde 'konuşacaktınız; falkat sizim önergeniz bulun
duğu için almadınız. Bu (itibarla söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayım Başkanım, 

teşelklkür ederim!., 
Sayın arkadaşlar; 
Sayın Pamak'ın önergesinle' benızer şekilde, Dev

letin kırtasiyeciliği ve savurganlığı asgariye indirme
sini 'hedef tayin ©den bir maddenin Anayasa met
ninde bulunımasını arzu ettik.; Bu itibarla idaremin 
vasıflarını düzenleyen 150 nc'i maddeye bir ©k fılk
ra olarak; «İdare ıkamu hizmetlerinin amaçlaman 
yönde tam ölara'k en az giderle, en az sürede1 yerine 
getirilmesi için gerekli tedbirleri alır.» diye bir fık
ra eklenmesini iarzu ©derek arkadaşlarla önergeyi 
hazırladık. 

Sayın Komisyonumuzun Başkanvefcilti Gölcüklü 
Hocamız «Bu zaten idarenin görevleri arasında var
dır. Bunun için ayrıca madde getirmeye lüzum' yok
tur.» dediler, «Devlet halkının mutluluğu için ça

lışacaktır» derlkeln de bu mantaite ile hareket eder
sek, «Devlet elbette çalışacaktır. Bunut Anayasaya 
koymaya ne lüzum var? Devlet çalışanları koruya
caktır, Maaş ve ücretleri, hayat pahalılığına göre 
fiyat istikrarsızlıklarımı önler. Canım Devletin za
ten bu görevi, buna da ne lüzum var?» dersek. Ana
yasaya giren maddelerin hepsi Devletin zaten görev
leridir de onun için konur; ama Devle'ti, hepimizin 
şekvacı olduğumuz bürokrasiden, kırtasiyecilikten 
alıkoyacak bir sarih madde ile Anayasaya bir mad
de eklemiş olursak, herhalde yararı, zararımdan da
ha fazla olacak bir madde getirmiş oluruz. 

Bu maddenin Anayasaya geçmesi yolunda oyunu
zu kullanmanızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

' BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, az evvel Genel 
Kurulun kararına sunduğum önerge aynı mahiyettey
di. Başka türlü bir netice alacağımızı 'tahmin etmi
yorum. O itibarla onu 'reddeden Genel Kurul elbet 
bunu da 'reddedecektir. Bu bakımdan arzu ederse
niz önergenizi vereyim. 

A, GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, metin 
bir o'lmadığı için... 

BAŞKAN — Efendim, metin ayna değil; fakat 
gaye, maksat tamamen' aynıdır. 

AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, bMeş-
ıtirerek ı oylamadınız...-

BAŞKAN — Oylamıyorum efendim, Demin aynı 
mahiyetteki öfcelkıi önergeyi oyladığım için bunu oy-
lamıyorumı, 

Değerli üyeler, Sayın Akaydın'ım önergesi var. 
Sayın Akaydın açıklama yapmalk üzere buyurun 
efendim. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkanım, değerli 
larikadaşlarım; 

(Buradaki önergemle yerlinden yönetime ağırlık 
veren; ağırlık vereln sözü ile ide birazcık kazada kay
makamı, Vilayette valiyi mahallim özeliklerine göre 
karar yetkisi tanımak ve bürokratik engellerle üze
rimden görevi atıp da, (merkeze sormaktan kurtar
mak bakımından bunu ilave ettim. TalkdiırDerinize 
arz ederim. 

Saygılar sunarımı. 
IBAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz isteyen sa

yım üye?... Yok.] 
Sayın Komiyondam görüşünü rica edeceğim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, eğer 
yanlış anlamadıysak Akaydın arkadaşımızın önerge-

— 636 — 
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siiyl© bizim ıburaıda yazdığımız husus arasımda, tnad-
dıemıiz larasıında fark yoik. Akaydın arkadaşımızın be
yanlarından ilçelerde kaymakama, ailende valiye ağır
lık verilmesi hususu belirtildi, Bu zaten merkezden 
yönetimim uzamıtısıdur. Biz «Yerel yönetim» derken 
mahallî lidareleri fcasdediyoruz ve onlar dçfin de bir 
ağırlık kabulüme (Bu genel maddede) gerek görmü
yoruz^ Onun içim 'bu önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür 'eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru mu sormak istiyorsunuz Sa
yın Hazer? Buyurun efendim., 

MEHMET HAZER — Efendim ©sildi hukuku
muzda «Tevsi mezuniyet»;, yeni hukukumuzda «Yet
ki genişliği» min bu maddede yer alması gerekir sa
nıyorum. Sayım Komisyon bu ıkonuda ne düşünü
yorlar? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, tevsii mezuniyet, yahut yetki 
genişliği maddede... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — tleriıki maddelerde bu 
hükümler olacak efendim. Bu madde giriş hükmü
dür. Yerimden yönetim ve merkezden yönetim esa
sını koyan 'temel madde niteliğindedir. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Değerli üyeler, ibu önergeye Anayasa Komisyonu 

kaıtımıyor. 
CAHİT TUTUM — Eğer önerge yoksa, maddey

le lilgil bir sorum var. 
BAŞKAN — Sayın Tutum soru mu sormak is

tiyorsunuz efendim?... Buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanını, değerli 

üyeler; 
150 midi maddede 1961 Anayasasındaki cümleler 

aynen atamış, yalnız 1 imci ve 2 nci fıkralar yer 
değiştirmiş. «İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bü-
ıtümdür ve kanunla düzenlenir.» Daha sonra, «İdare
nin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve ye
rimden yönetim esaslarıma dayanır.» denmiş. Bu de
ğişikliğim özel bir nedenli var mı acaba? Bunu öğren
mek istiyorum Sayım Başkanım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayım Gölcüklü buyurun efendim.) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım^ 

özel hiçbir nedeni yoktur. Daha mantıkî ve ma
kul olduğu için yer değiştirmiştir. İzahatımız ıbu 
kadar olacaktır, 

Teşekkür ederim^ 

BAŞKAN -r Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Değerli üyeler bu önergeye Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, maddeyle 

ilgili bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Sayın Ko

misyon Sözcüsünden şunu öğrenmek istiyorum. Yü
rütme ile idarenin birbirinden ayrılan bir sınırı var 
mıdır, yok mudur? Yani burada yürütme ve idare
yi ayırırken nasıl bir 'kıstası esas almışlardır? Bu ko
nuda bir bilgi rica ©diyorum.j 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Gölcüklü^ 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, bun
lar kanunla düzenlenecek hususlardır; organdır ve 
idaredir. 

Teşekkür edenim. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul' edilmemiştir. 

150 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 150 nci madde kabul ediil-
ırfiştıirfl 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş-
kan, müsaade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun efendimâ 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 
zannediyorum idare ile yürütmenin farkını sordular 
Sayım Genç arkadaşımız. Bu tarif edilemedi gibii 
geldi Komisyonıumuzca. Bu o kadar zor bir şey de
ğil Niçin tarif edilmedi anlayamadım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, ıbu tarifi bilahara 
alalım. Çünkü, maddeyi kabul ettik. Artık tekrar 'bir 
evvelki maddeye dönemeyiz. Gerekli açıklamayı yap* 
tılar; Sayın Gölcüklü gerekli açıklamayı yaptılar,, 

Değerli üyeler; 151 inci maddeyi okutuyorum; 

2. Yönetmelikler 
MADDE 151. — Bakanlıklar ve kamu tüzelkişi

leri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 
tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. 

Yönetmelikler, Resmî Gazete ile yayımlanır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili beş değişiklik 
önergesi var; okutuyorum : 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 151 inci maddesine ikinci 

fıkra olarak aşağıda metni yazılı hükmün ilavesini 
arz ve teklif ederiz. 
Necmettin NARLIOĞLU Turgut KUNTER 

ibrahim ŞENOCAK Avni MÜFTÜOĞLU 

îkinci fıkra olarak : 
«Bakanlıklar ve katma bütçeli idarelerin çıkara

cakları yönetmeliklerden malî hükümleri ihtiva eden
ler Sayıştayın incelemesinden geçirilir. 

Sayıştay, bu incelemesini iki ay içinde tamamla
mak zorundadır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 151 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cahit TUTUM Aydın TUĞ 

«Kanunda açıkça belirtilen haller dışında yönet
melikler ve kamuyu ilgilendiren benzeri düzenleyici 
metinler Resmî Gazetede yayımlanır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarındı 151 inci maddesine aşağıdaki kısmın 

son fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Son fıkra : 
«Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayım

lanmayacağı kanunda belirtilir.» 
Muhsin Zekâi BAYER Rıfat BAYAZ1T 

Adnan OREL Şükrü BAŞBUĞ 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Taslağının «Yö

netmelikler» başlıklı 151 inci maddesinin birinci fık
rasında Bakanlıkların yönetmelik çıkarmaları hük
mü yer aldığı halde bütün Bakanlıkları ilgilendiren 
konularda da Bakanlar Kurulu kararıyla, Başbakan
lığı ilgilendiren konularda Başbakanlıkça yönetme
likler çıkartabilmektedir. Bu bakımdan maddenin 
baş kısmına «Bakanlıklar» sözünden önce, «Balkan
lar Kurulu bütün Bakanlıkları ilgilendiren, Başba
kanlık,» cümleciklerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Yönet
melikler» başlığını taşıyan 151 inci maddesinin, aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini, saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
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«Yönetmelikler : 
Madde 151. — Bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, 

kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tü
züklerin uygulanmasını göstermek üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir
ler. 

Yönetmelikler, Resmî Gazetede yayımlanır.» 

Gerekçe : 
Yönetmelikler, kanunların ve tüzüklerin uygulan

masını sağlamak üzere değil, bunların uygulanmasını 
göstermek üzere çıkarıldıkları cihetle, madde buna 
göre yeniden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Narlıoğlu ve 
arkadaşlarının önergesiyle bu maddeyi görüşmeye 
başlıyoruz. 

Sayın Narlıoğlu, önergenizle ilgili herhalde çok 
kısa bir açıklama lütfederseniz; buyurun. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

Önergemiz tüzükler için konulan hükmün aynı
nın buraya da konulmasından ibaret. Şöyle : 

Sayıştay Kanununun 105 inci maddesine göre 
malı hükümleri ihtiva eden yönetmelikler Sayıştayın 
istişarî mütalaasından geçiriliyor; fakat bu durum 
böyle devam ederken Anayasa Mahkemesine «Sayış
tay malî hükümleri ihtiva eden yönetmelikleri incele-
yemez» diye bir dava açıldı; fakat Anayasa Mahke
mesi bunu iptal etti ve Sayışay Daireler Kurulu bu 
yönetmelikleri (incelemeye devam etmektedir; fakat 
ıtüzüklenin Danıştayda incelenmesi gibi bir hüküm 
Anayasada olmadığı için, sadece Sayıştay Kanu
nunun 105 inci maddesindeki hüküm nedense dairele
re kâfi gelmiyor. O zaman ne oluyor?.. Daireler 
malî hükümleri ihtiva etse dahi yönetmelikleri yayın
lıyorlar. Yönetmelikler yayınlanınca tabiî bir hukuk 
düzenli doğuyor; yani uyulması gereken bir metin 
(Kanuna aykırı olsa dahi) meydana gelmiş oluyor. 
ü zaman bu yönetmelikler iptal edilmedikçe (Ki, 
iptal yetkisi tamamen Danıştaya aittir) uygulanmaya 
devam ediliyor. Uygulanınca da şöyle oluyor : 

Sayıştay denetiminde önce kanunu öne alıyor. 
Medenî Kanunun 1 inci maddesi malum: «Kanun 
lafzıyla ruhuyla temas ettiği meselelerde meridir». 
Ondan sonra tüzüğe, yönetmeliğe ve diğer kararlara 
geçilir. Sayıştay eğer kanuna aykırı bir yönetmeliği 
görürse (ki,' kendi denetiminden, süzgecinden geç
mediği içim böyle kanuna aykırı hükümler olabiliyor 
ve bu hükümler azınlıkta da değil, fazlaca oluyor) 
o zaman üçüncü şahıslara karşı bu yönetmelik hüküm 
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ifade ediyor; fakat sorumlularının bunu bilmesi la
zım geliyor. Tabiî 832 sayılı, 1050 sayılı Kanuna 
göre işlem yapılıyordu. O zaman Sayıştayın karşı
sında sadece sayman ve tahakkuk memuru vardı; 
ama 24 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çık
tıktan sonra saymandan amiri itaya kadar zincirleme 
sorumluluk getirildi. Bu sorumluluk karşısında Sayış
tay Daireleri, üç kişilik Hesap Mahkemesi kararını 
veriyor ve «'Kanuna aykırıdır, o halde zimmettir, 
'tazmindir.» diyor. Daireler başka şekil yapamaz; 
ama 21 kişilik Temyiz Kurulu (Tabiî temyiz ediliyor) 
daha sübjektif davranabiliyor; ama bunu bir defa 
yapabiliyor ve «Onun bir kusuru olmayabilirdi; onun 
için bunu uygulamıştır.» diyor ve bu kararı verdik
ten sonra da dairesine «Bu yönetmeliğiniz kanuna 
aykırıdır, düzeltin» diye bu konu iletiliyor. Düzelt
miyor ve düzeltmediği zaman da bilerek veya bil
meyerek gene saymanından tutun da amiri itaya 
kadar sorumluluk artık Temyiz Kurulunda da aynen 
tasdik ediliyor ve karşımıza çok anormal hadiseler 
çıkıyor. 

O bakımdan, bu konu eğer Anayasada halledilir
se, öyle tahmin ediyorum ki, bu tüzüklerde olduğu gi
bi buna uyulacak ve Sayıştayın, Bu görüş istişari gö
rüştür, istişari görüş; ama tamamen dairelerle bir
likte hazırlanan, 29 kişilik Daireler Kurulunda dü
zenlenip yayınlanan bir metin haline gelecek. Tabiî 
buna da uyulması, Sayıştayın da buna uyması lazım 
gelecek. 

Bunun için bu önergeyi vermiş bulunuyorum ve 
büyük bir yarayı saracağına kaniim. 

•Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Bu önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. 
Sayın Erginay, buyurunuz efendim; aleyhte. 
AKİF ERGlNAY — Sayın Başkan; 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesin

de Sayın Narlıoğlu'nun Anayasaya koymak istediği 
hüküm var. Bu hükmün iyi uygulanıp uygulanmaması 
Anayasa bakımından da bir önem taşımaz. 

Bilindiği üzere yönetmelikler bir kamu organının 
içişlerine ilişkin esasları düzenler. Yönetmeliklerin 
hukukî sonucu üçüncü şahısları bağlamaz; yani hu
kukî bir sonuç yaratmaz. Bir davada, yönetmelikte 
böyledir yahut böyle değildir deyip bir hüccet, bir 
ispat maddesi sayılamaz. 

Kaldı ki, 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesin
deki hüküm şimdiye kadar kamu kuruluşlarının malî 
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bazı esaslarımı ihtiva ettiği takdirde, bunlar önce
den (Dikkatinizi çekmek isterim) Maliye Bakanlığı
nın mütalaası ile ele alınır. Maliye Bakanlığı teklifi 
kabul etmezse Sayıştay da kabul etmez. 

Binaenaleyh, keyfiyet Sayıştayın kendi yüksek or
ganı olması bakımından önemli olmakla birlikte, yine 
Maliye Bakanlığının arzusuna kalmış demektir. 

Öte yandan, bir kanunun, Sayın Narlıoğlu'nun 
belirttiği gibi, şu veya bu şekilde ilgililerce uygulana-
maması, uygulanmaması hali kabul edilirse, yarın 
Anayasaya da koysanız yine tatbik edilmeyebilir. Bu 
itibarla bu kez Anayasaya karşı birtakım haller do
ğabilir. Bu durumda maddeye ayrıca böyle bir hük
mün konması zannediyorum yerinde değildir; ama 
uygulayıcıların bunu dikkate alarak kanunu daha 
etkin bir şekilde uygulamalarını temenni edelim ve
yahut da bunu takip edelim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Gölcüklü, görüşünüzü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 
Söylemek istediğimiz hususun bir kısmını Sayın 

Erginay arkadaşımız söylediler. 
İkincisi : Bu madde hükmü Narlıoğlu arkadaşımı

zın söylediği hükmün uygulanmasına engel değildir, 
zaten uygulanagelmektedir. Onun için önergeye katıl
mıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önergeye Anaya
sa Komisyonu katılmamaktadır. Dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tutum, Sayın Tuğ; Sayın Bayer, Sayın Ba.-
yazıt, Sayın Orel ve Sayın Başbuğ; 2 önerge var : 
Bu iki önerge tahmin ederim aynı mahiyette. 

Birinci önerge üzerinde Sayın Tuğ, siz mi görü
şeceksiniz? 

AYDIN TUĞ — Evet efendim, kısaca. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuğ. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan ve değerli arka

daşlarım; 
151 inci maddede verilen önerge ile değişiklik ya

pılmasındaki amacımız nedir?.. İzinlerinizle bunu kı
saca izah etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bürokrasiden gelenler çok iyi bilirler ki, bugün 

çeşitli mahallî idarelerin ve kamu tüzelkişilerinin çı
kardıkları yönetmelikler sayıca büyük bir hızla art-
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makta; bakanlık, kamu tüzelkişileri ve mahallî idare
lerin en kolay metot olarak gördükleri yönetmelik 
çıkarma yolu âdeta yönetmelik enflasyonuna varan 
boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 

Bütün bu yönetmeliklerin tümünün Resmî Gaze
tede yayımlanması her zaman gerekli olmadığı gibi, 
ilgililerin bilgisine ulaşması bakımından da beklenen 
yararı tam olarak sağlayamamaktadır. 
Esasen bir kuruluşun iç düzenine ilişkin yönetmelik

lerin Resmî Gazetede yayımlanmasının zorunlu olma
dığı öteden beri doktrinde savunulan bir görüştür. 
idare hukukçusu olanlar bunu çok iyi bilirler. 

Uygulamada geniş boyutlara varan bir başka olgu 
da, tip yönetmeliklerin tekrarından ibaret bir çeşit 
otomatik işlem sayılacak olan yönetmeliklerin varlığı
dır. Bunlara örnek vermek gerekirse; belediyelerin za
bıta yönetmelikleri en güzel örnektir. Bunların her-
birinin ayrı ayrı Resmî Gazetede yayımlanmasının zo
runlu olmadığı her zaman savunulan bir görüştür. 
Önemli ölçüde maddî kayıplara yol açtığı, yapılan 
araştırmalarla ve incelemelerle ortaya çıkmıştır, doğ
rulanmıştır. 

Bu nedenle, yönetmeliklerin Resmî Gazetede ya
yımlanması ilkesi önergede saklı tutulmakla beraber, 
zorunlu hallerde kanun koyucuya bazı istisnalar ge
tirmek yetkisini vermek de tarafımızdan yararlı gö
rülmüştür. Maddeye verilen yeni şekil ile kanun ko
yucu bu tür istisnalar getirirken, bir yandan da zo
runlu hallerde sınır koyacak, öte yandan yönetmelik
lerin, ilgililerin haklarının korunmasını ve savunması
nı sağlayacaktır. Bütün bunların bir kanunla açıklığa 
kavuşturulması kanımızca gerekmektedir. Bu henüz 
Türkiyemizde bugüne kadar yapılamamıştır ve ya
pılmasında büyük faydalar, yararlar ummaktayız. 

Önergemizin kısaca izahı ve amacı, özü budur; 
bütün bunu bir sisteme oturtmak ve bir çerçeve çize
bilmektir. 

Bu nedenle önergemizi tasviplerinize saygıyla arz 
etmiş oluyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
CAHİT TUTUM — Lehinde söz istiyorum efen

dim. 
RIFAT BAYAZIT — Lehte Sayın (Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Tutum lehte, Sayın Bayazıt 

lehte. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli üye

ler; 
Aslında 1982 Anayasasında 1961 Anayasasına 

oranla çok önemli olan bir fark, yürütmenin aslî bir 
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yetki olarak kabul edilmesi olgusundan kaynaklan
maktadır. öyle anlaşılmaktadır ki, bu Anayasamıza 
göre tüzük ve yönetmelik düzenleme yetkisi veyahut 
düzenleme salahiyeti istisnaî bir yetki olmaktadır. 
Çünkü eğer kanunlar açıkça menetmemişse ve kanunî 
bir engel yoksa, aslî düzenleme yetkisine dayanarak 
idare birtakım tasarruflarda bulunabilecek demektir; 
fakat eski alışkanlığımızı devam ettirerek 1961 Ana
yasasındaki temel espriyi kabul eden 1982 yönetme
lik düzenlemesi, kanunların ve tüzüklerin uygulanma
sını göstermek ve kendi görev alanlarını ilgilendiren 
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını göstermek 
üzere yönetmelik çıkarılabileceğini belirtmektedir. 

Burada, sanıyorum ki, önemli bir nokta; yetki so
runuyla karşılaştık. Sayın Tuğ'un bahsettikleri ihti
yaç şuradan doğmuştur : Bugün yetki konusu iki 
noktada çıkmaktadır. Biri yönetmelikleri kimler çıka
racak, hangi organlar? Maalesef Anayasanın bu ke
sin ifadesi oldukça şaşırtıcıdır : Yönetmelikler, ba
kanlıklar ve kamu tüzelkişileri tarafından çıkarılacak. 
Peki, kamu tüzelkişisi olmayan daireler çıkaramaya
cak mı? Bu ortada. 

İkincisi; Bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri dendiği 
zaman, özellikle kamu tüzelkişilerin hangi organları 
hangi düzeyde yetkili oldukları da (Tabiî ayrıntıyı 
gösteremeyeceği için) burada belli değildir. 

öte yandan, asıl önemlisi, galiba hukukumuzda 
50 yıldır halledemediğimiz bir konu maalesef yine 
gündemdedir. O da; tüzükle yönetmelik arasında bir 
norm hiyerarşisi var mıdır, yok mudur?.. Yoktur; şu 
duruma göre gözükmüyor. Yani tüzük konusu olması 
gereken şeyleri yönetmeliğe alabilir idare, öyle görü
lüyor. Bu da ülkemizde oldukça kötü kullanılmakta
dır. Konusal bakımdan bir örnek vermek gerekirse, 
elimde ilginç yönetmelik örnekleri var : Oto Garaj 
Yönetmeliği, Minibüs Yönetmeliği, Belediye Muhase
be Müdürlüğü Yönetmeliği, Fuar Yönetmeliği, İnşaat 
Artığı Taşımacılığı Yönetmeliği, İtfaiye Amirliği Ban
do Yönetmeliği ve benzeri... 

Bakıyorsunuz, acaba bunlar yönetmelikle mi ya
pılması gerekir, yoksa bir yönergeyle de yapılamaz mı, 
bir genelgeyle de yapılamaz mı diye insanın sorası 
geliyor. 

Bu bakımdan hemen üçüncü noktaya atlıyorum; 
şekil konusu. Yönetmelikler aslında bir standart for
ma kavuşturulması gerekir. Bir de yayımlanması ba
kımından Sayın Aydın Tuğ'un bahsettiği şeye ilave 
edecek bir şeyim yok. Bugün yayım keşmekeşi var-

I dır. Standart yönetmelik, diyelim ki, tüm belediyeleri 
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ilgilendiren bir Belediye Zabıta Talimatnamesi pekala I 
yapılabilmesi mümkünken, 1750 belediyenin her biri
nin ayrı ayrı yayımlanmaktadır ve bunun gibi yine 
sanıyorum ki, üçüncü şahısları ilgilendirmeyen veyahut 
da hak etkileyici niteliği olmayan bazı düzenlemelerin 
de yayımlanması belki gerekmeyebilir. I 

Öbür yandan çok tehlikeli olan bir başka önemli 
nokta, tebliğ, sirküler, genelge, emir, talimat, yöner
ge ve benzerî birçok düzenleyici işlemler üçüncü şa
hısları ilgilendirse bile, idarenin keyfine kalmıştır 
bunları yayımlamak veya yayımlamamak; çünkü her
hangi bir ilke yoktur. I 

Tüm bunları çözebilmek için bizim bulabildiğimiz 
tek çare Sayın Başkanım; acaba bir kanunla hem 
yetki, hem konu, hem de şekil bakımından bir stan-
dardizasyon sağlamak mümkün olabilir mi? Bu me
seleyi hukuk bakımından gündeme getirdik. Eğer 
Komisyon katılırsa sanıyorum ki, bu mesele (Anaya
sanın .bugüne kadar çözülmemiş olan konusu) çözü
me bağlanır. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bayazıt. I 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 
Kıymetli arkadaşlarımın fikirlerine birkaç hususu 

da ben ilave edeceğim. 
Efendim, yönetmeliklerin bazıları var ki, Millî 

Savunma Bakanlığı, MİT Teşkilatı, Emniyet Teşki
latı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların ve hatta 
son zamanlarda çıkan Telsiz Tekeli Hakkındaki Ka
nunda bazı yönetmelikler var; bunlar hizmete özel, 
özel, gizli, çok gizli yönetmeliklerdir. Bu yönetmelik
ler Anayasanın bu maddesine göre (151 inci madde
sine göre) Resmî Gazetede yayımlanması zorunludur. 
Halbuki, bunİar memleketin iç emniyeti ile, dış em
niyetiyle ilgilidir ve bazı bakanlıkların iç hizmetleriyle 
ilgilidir. Biz buna hukukî bir çözüm getirirsek, (Bu 
yönetmeliklerin bazılarının Resmî Gazetede ilan edil
meyeceğine dair) bir meseleyi halletmiş oluruz. Yük
sek Komisyon bu konuda bir çare bulursa; bizim 
önergemiz doğrultusunda bir çözüm bulursa mem
nun oluruz. Takdir arkadaşlarımızındır. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Her iki önerge de aynı gayeye matuf tanzim edil

miştir. 
TURGUT YEĞENAĞA — Aleyhte söz istiyo

rum. I 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Yönetmelikler meselesi... Bu yönetmeliklerin mil

let tarafından bilinmesi lazım, bir yerde neşredilmesi 
lazım. Ben buna katılıyorum; fakat Anayasa Komis
yonumuzun getirdiği bir madde vardı; «Türkiye'de 
kanunlar makabline şâmil olamaz» diye. O halde bu
nu kanunlara, kararnamelere, tüzüklere ve yönetme
liklere de tatbik etmekte fayda var. Bu yönetmelik
lerin sıkıntısını görmüş bir vatandaşım ben. Bir ba
kanlığa gidersiniz; «Kanunen benim şu hakkımı ye
rine getirin» dersiniz. Bir de bakarsınız bir yönetme
lik çıkarırlar... Bunu kim yaptı?.. «Biz yaptık.» Sen 
kimsin?.. Meclisin yaptığı kanunun üstünde misin sen, 
kanundan daha mı büyüksün, kanun yapandan daha 
mı büyüksün?.. 

Bazı kanunlar vardır, hâlâ da çıkıyor, onu da 
gördükçe irkiliyorum ben : «İşbu kanunun şu mad
desi bakanlıkça hazırlanan tüzük hükümleri gereğin
ce uygulanır...» O zaman gayet açık diyelim, «Kanun 
bakanlıktaki şu dairedeki Ahmet Efendidir.» O za
man Ahmet efendinin ağızından her çıkan kanun 
olsun. 

Onun için ben bu yönetmeliklerin çokluğuna, tü
züklerin mevcudiyetine ve kararnamelere bilhassa, 
bir kere toptan aleyhtarım ve bunu asgarî Türk mil
letinin bilmesi lazım; oradaki Ahmet efendi ne yaz
mış?.. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 
Biz bu madde ile idarenin düzenleyici tasarrufla

rını ele almadık. Yalnız tüzükler konusunu ele aldık. 
Onun için arkadaşlarımın idarenin düzenleyici tasar
rufları konusunda söyledikleri hususlar katılsak bile 
bu maddenin konusu dışındadır, onu düzenlemiyoruz, 
yalnız yönetmelikleri düzenliyoruz. 

Söz konusu olan mesele önergelerle, bu yönetme
liklerin yayımlanıp, yayımlanmayacağı. 

Bu meseleyi biz Komisyonda uzun uzun tartıştık. 
Gerçekten hepimizin dikkatini çekmiştir ki, Resmî Ga
zeteleri kabartan sayfaların çoğunluğunu Hakkâri' 
nin falan ilçesi belediyesinin pazar yönetmeliği ve
saire gibi şeyler doldurmaktadır. Bunun bir israf 
olduğunu kabul ediyoruz; fakat gene kabul etmek 
zorunda kaldık ki, davranış kuralı koyan hukuk 
normlarında aleniyet esastır. Bu hukukun genel ilke-
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sidir. Onun için yönetmeliklerin yayımı bir israf ol
sa da, bir zaman kaybı olsa da, (Bütün olumsuz yön
lerine rağmen) bir hukuk kuralı gereğidir, aleniyet 
gereklidir hukuk kurallarının konuşunda; onun için 
yönetmeliklerin 'Resmî Gazetede yayımlanmasını zo
runlu bulduk. 

îkinci husus; bazı yönetmelikler iç düzeni ilgilen
dirir vesaire gibi fikirler ileri sürüldü. Doğrudur; fa
kat hukukun diğer bir kuralı da kendi kendini bağ
lamadır. Otolimitasyon dediğimiz husus. İç düzen 
için konsa dahi, o idare kendi kendini o yönetmelikle 
bağlı görmesi için onun ilanı gerekir, herkes tarafın
dan bilinmesi gerekir. Çoğu zaman gereksiz olabili
yor falan ilçenin yönetmeliği. Standart yönetmelikler 
dir; ama bu herhalde Anayasanın işi değildir, «Tek 
tip bir yönetmelik yapılır da, bunlar ilan edilir» gibi 
hükümler Anayasanın işi değildir, bu idarenin kendi 
iç düzenidir. 

Üçüncü bir husus, yayımlanması gereken bazı ku
rallar vardır. Bunlar herhalde yönetmelikler değiller
dir. Yönetmelikler esasında kanunların, tüzüklerin 
koyduğu kuralların uygulanmasını sağlayan, üç alt ka
demede bulunan hukuk kurallarıdır. 

Tutum arkadaşımızın önergesinde başka bir husus 
var. Oradaki, yönetmelikler ve kamuyu ilgilendiren 
benzerî düzenleyici metinler nedir bilinemez. Bir ka
nun çıkar bunları düzenlerse, o kanunun hükümle
rine tabi olur. Fakat Anayasa hükmü şeklinde bunu 
koymayı mümkün göremiyoruz. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Şayet yönetmelik niyetiyle 
yapılmışsa, «Yönetmelik» yazması yeterdir. Kanuna 
aykırı olmayacağı için de bunun sakıncası yoktur sa
nıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu önergelere Anayasa Komisyo

nu katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun bir önergesi var. 
Sayın Kantarcıoğlu buyurun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Son yıllarda bakanlıkların sık sık yönetmelik de
ğiştirdikleri, bu değişikliklerin memurların ve mükel
leflerin aleyhine durumlar meydana getirdiği görül
müş, hatta memurlar hakkındaki işlemlerde bile ba
kanlıktan bakanlığa değişen farklı uygulamalara yer 
verilmiş olduğundan, şimdi vereceğim örneklerde gö
rüldüğü gibi, Başbakanlıkça ve Bakanlar Kurulunca 
yönetmelikler çıkarılması yoluna gidilmiştir. 

Adalet ilkin Devletten gelir; çünkü hukuk, dev
letin içtimaî nizamıdır, temel görüşüne dayanılarak 
çıkarılan bu yönetmeliklerin dayanağının da Anaya
sada yer alması gerekmektedir. 

Elimizdeki 647 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
21 inci maddesinde; «Müracaat, şikâyet ve dava aç
ma» hakkında son fıkra : «Müracaatlar ve şikâyet
ler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Mü
racaat ve şikâyetlerde ilgili esas ve usuller Başba
kanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir.» 
denilmektedir. Şu halde Başbakanlığın da bu madde 
de yer alması gerekmektedir. 

Madde 50. — Son fıkra : «Sınava tabi tutulma
dan girebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi 
olacağı esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yö
netmelikte gösterilir.» Şu halde, Bakanlar Kurulunca 
da yönetmelikler çıkarılabiliyor. 

55 inci madde : «Adayların yetişmesi Başbakan
lıkça hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir» 

Başka bir maddede yer değiştirmeyle ilgili böl
geler vardır. Her bakan istediği saatte, istediği yılda 
nakil yönetmeliği hazırlamaktadır. Bunu da önlemek 
için 72 nci maddede; «Değişme şartları Bakanlar Ku
rulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.» 

Daha birçok maddeler vardır. Amaç maddesi ve 
2 nci madde de böyledir. Mahrumiyet yeri ile ilgili 
olan hususlarda da aynen bunlar vardır. Şu halde, sa-

Nihayet son bir husus olarak, bazı yönetmelikle
rin yayımlanmayacağını, yayımlanamayabileceğini ka
bul etsek dahi, bunu kanun koyucuya bıraksak dahi, 
Komisyonda uzun uzun görüştük, peşin peşin, önce
den hangisi yayımlanır, hangisi yayımlanmaz diye 
bir kriter bulmak mümkün değildir. Onun için hu
kukta aleniyet ve otolimitasyon ilkeleri uyarınca yö
netmeliklerin masraflı da olsa, hukuk uğruna yayım
lanmasında yarar görüyoruz. Onun için önergelere 
katılamıyoruz. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan bir soru sora

bilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bir metnin 

yönetmelik sayılabilmesi için, üzerinde «Yönetmelik» 
mi yazması gerekir? Bu soruyu Sayın Komisyondan 
soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gölcüklü. 
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dece bakanlıklar değil; Bakanlar Kurulu da, Başba
kanlık da yönetmelik çıkarabilmektedir. 

Bunların çıkardıkları yönetmeliklerin dayanağı 
Anayasada yoktur. Bu maddede yoktur. 

Ben şu teklifte bulunuyorum : 
Maddenin başlığı yine «Yönetmelikler» 151 inci 

maddenin; «Bakanlar Kurulu bütün bakanlıkları il
gilendiren, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel
kişileri kendi görev alanını ilgilendiren kanunların ve 
tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilirler. 

Yönetmelikler Resmî Gazeteyle yayımlanır.» şek
linde olmasını arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Gölcüklü, görüşünüzü rica edebilir miyim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİt 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Kantarcıoğlu arkadaşımızın söyledikleri hususlar 
dikkate değer hususlar. Yalnız, bunların tam, açık 
anlamını biz kavrayamadık. Bu hususu Komisyonda 
inceleyip sonra karar vermek üzere, önergenin dik
kate alınmak üzere oylanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Komisyon bu öner
genin dikkate alınmasını oylamamı istiyorlar; katılı
yorlar. 

Bu önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesi var. 
Buyurun Sayın Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Önergemdeki hususa geçmeden önce Sayın Kan-
tarcıoğlu'nun bu maddenin başına ilavesini önerdik
leri «Bakanlar Kurulu» sözcüğünün de uygun olaca
ğını ve esasen Komisyon tarafından kabul edilmiş 
bulduğunu belirtmek istiyorum. 

Burada teklif etmek istediğim husus şu oluyor 
Sayın Başkanım. Malumlarınız olduğu üzere yönet
melikler kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağ
lamak üzere değil; bunların uygulanmasını göstermek 
üzere düzenlenirler. Eğer, sağlamak üzere diye konu
yu ele alırsak, o zaman sanki, yönetmelik olmazsa 
kanun uygulanmayacak gibi bir anlam çıkmaktadır. 
Oysa, yönetmelik olmadan da kanun uygulanabilir; 
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ama ayrıntılarıyla uygulanmaz. O nedenle bendeniz, 
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını göstermek 
üzere, şeklinde bir teklifte bulunmuş oluyorum. 

İkinci olarak da; «Yönetmelikler, Resmî Gazete
de yayınlanır.» değil; «yayımlanır» şeklinde teklif 
ediyorum. 

Bundan önce kabul etmiş olduğumuz 131 inci 
maddeye de tüzükler konusu tedvin edilirken aynı şe
kilde esasen tüzükler için kanunun uygulanmasını 
göstermek üzere şeklinde kabul edilmiştir. 

Takdirlerinize arz ederim. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Anayasa Komisyonunun görüşü?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, madde
yi yeniden inceleyeceğimize göre, arkadaşımızın 
teklifini de düşünürüz. 

BAŞKAN — Dikkate alınmak üzere oylayalım... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Fakat son cümle «ya
yınlanır» değil, «yayımlanır» dır; «m» harfi ile. 

BAŞKAN — Hayır, orada başlca bir şey var. 
«Resmî Gazete ile» değil de, «Resmî Gazetede» 
Uzunoğlu «ile» yerine «de» diyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Tabiî bu üslup ve yazım 
tüm olarak gözden geçirilecektir. O safhada tekrar 
dikşate alınır efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Anayasa Ko
misyonu dikkate alınmasına katılıyor. 

Bu önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Dikkate alınan önergelerle birlikte 151 inci madde
yi Anayasa Komisyonuna veriyorum. 

152 nci maddeyi okutuyorum : 
B. Devlet Denetleme Kurulu : 

MADDE 152. — Yönetimin hukuka uygunluğu
nun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve ge
liştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkan
lığına bağlı olarak, kurulan Devlet Denetleme Ku
rulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından 
fazalsına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her tür
lü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek 
kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek 
teşekküllerinde, kamuya yararlı derneklerle vakıflar
da, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri 
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yapar; sonuçlan rapor halinde Cumhurbaşkanına 
sunar. 

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet De
netleme Kurulunun görev alanı dışındadır. 

Devlet Denetleme Kurulu, dokuz üyeden oluşur; 
üyeler ve üyeleri içinden Başkan, kanunda belirlenen 
nitelikteki kişiler arasından Cumhuroaşkanınca ata
nır. 

Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, işleyişi, 
üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 
4 değişiklik önergesi var. Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte oaln Tasarının 152 inci maddesi

nin metinden çıkarılmasını saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu Tasarısının 152 nci madde

sinde düzenlenmiş olan Devlet Denetleme Kurulunun 
Tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut YEĞENAĞA Mehmet PAMAK 
Gerekçe : 
Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denetleme Kurulu 

fevkalade ahval için çok önemlidir. Normal hallerde 
böyle bir kurum hükümetle Cumhurbaşkanlığı mües
sesesini karşılıklı sürtüşmeye sevk etmesi insan tabın-
dandır. Bilhassa hükümet için müşkül durumlar 
meydana gelecektir. Cumhurbaşkanı istediği deneti
mi Başbakan ve hükümeti vasıtasıyla her zaman yap
tırabilir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
T. C. Anayasa Tasarısının 152 nci maddesinin çı

karılmasını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Halil AKAYDIN 

Meclis Başkanlığına 
152 nci maddenin birinci fıkrasının başındaki 

«yönetim» deyiminin «idare» olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Gerekçe : 
Bölümün başlığı «tdare», alt başlık da «İdarenin 

esasları, idarenin bütünlüğü» ayrıca 150 nci madde
nin ilk satırında da «İdare» kelimesine yer verilmiştir. 

BAŞKAN — İlk önerge Sayın Tutum'un. Sayın 
Yeğenağa'ya da bilahara söz vereyim. 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Devlet Denetleme Kuruluyla ilgili maddenin muh
tevasına bakıldığında ve Devlet Denetleme Kurulu
nun kurulmasıyla ilgili kanunun kendisine ve gerek
çesine bakıldığında, bir ihtiyaç sonunda böyle bir ku
rumun ortaya çıkışı açıklanmaktadır. Yalnız, ülke
mizde denetim sistemi konusu, sanıyorum ki dünya
nın hiçbir ülkesinde rastlanmayacak bir garabet arz 
etmektedir. Katlı, adeta birbirinin üstünde, pramit 
gibi denetim organları vardır. Türkiye'de icraat yok
tur, denetim vardır. Denetim, olmayan icraatı denet
lemek için kurulur. Bütün güçler denetime verilmiş
tir. Türkiye'de, denetim organlarının mensupları en 
nitelikli elemanlar arasından seçilir. Bütün çabalar, 
en yetenekli, en iddialı gençleri bu alana çekme doğ
rultusundadır. Bir denetim ordusu yaratılmıştır; Ka
ra Avrupasında ve dünyada görülmemiş ve öylesine 
ki, denetim organları ve mensupları hiyerarşik bir 
rütbe de kurmuşlardır. En altta diyelim ki, kontrolör 
vardır veyahut kontrol memuru vardır, daha sonra 
kontrolör vardır, daha sonra genel müdürlük müfet
tişleri vardır, daha sonra bakanlık kontrolörü ve en 
üstünde bakanlık müfettişleri vardır; hatta deyim ye
rindeyse, «Müfettişler müfettişi» de vardır. 

Şimdi, bütün bu yürütme, kendi iç denetimini bu 
organlar aracılığıyla yapmaya çalışır. Eğer Türkiye' 
de yetki ve sorumlulukların devredilmesi, yetki ve so
rumlulukların tarif edilmesi alanına, denetime veril
diği önem kadar önem verilmiş olsaydı, belki bu ka
dar denetim ağını kurmaya gerek kalmazdı. 

Şimdi, yanılmıyorsam 1947'lerde, 1948'lerde bir 
deneme yapıldı; Başbakanlığa bağlı bir Merkezî Tef
tiş Heyeti kuruldu. Değerli arkadaşlar; işlemedi, yü
rümedi ve kaldırıldı. Bakanlıkların teftiş, kurulları 
son derece güçlü ve seçkin organlar niteliğindedir ve 
bakanlık hiyerarşisinde de başta gelir. 

Şimdi, yürütme organı olarak tasavvur ettiğimiz 
bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin üzerinde bir de
netim organı yaratılmaktadır, bu, Devlet Denetleme 
Kuruludur ve ayrıca Devlet Denetleme Kurulu, yal
nız bakanlık, kamu tüzelkişileri ve resmî kuruluşları 
değil, bunların dışında, özel hukuk rejimine tabi olan 
kuruluşları da inceleyecektir. Ne olacaktır sonunda? 
Bir kez, bunlar inceleme yapacaklardır, araştırma 
yapacaklardır ve denetim yapacaklardır. Denetimi 
okuyorum; 

«Kamu görevlilerinin ve kuruluşların, bu görev
leri mevzuata uygun biçimde yerine getirip getirme-
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diklerini ve hizmetlerin, amaç, plan, bütçe, personel, 
örgütlenme, kadro araç gereç ve metotlar yönünden 
etkinlikle yürütülüp yürütülmediğini ve idarî, hukukî 
veya malî bir sorumluluğunun "bulunup bulunmadı
ğının saptanması.» Ne olacak saptanırsa? Bu sapta
ma sonucumda otea olsa ya teftiş kurularına veri-
(Becelktlir bu tekrar ve oradan savcılığa belki intikal 
edecektir veya rnemurin ımuhakematına göre hangi 
kurullar yetkiiyse oraya verilecektir. 

(Bizliım, aslında denetim eksikliğindeni çok, Türki
ye'de yakınmamız gereken, güçsüz icranın, yetkisiz 
birtakım lidad kademelerin yaratılmış olmasıdır. Cı
lızlık buradadır, denetimde değildir. O halde, hasta
lık yanlış teşhis edilmiştir.; Birincisi bu. 

Devlet Denetleme Kurulu, astada bugünkü ha
liyle, bir kamu ve özel hukukun birbirine karışma
sını temsü eden suliljenerist toiır teşekkül halindedir. 
Eğer bu gerekliyse, 'bir kanunla bugünkü gibi ku
mdur ve varlığı bir süne devam edler, bakılır; (İda
renin yenliden düzenlenmesi çabalarımın yoğunluk 
kazandığı 'bir anıda, böyle bir organı, anayasal bir 
müessese haline getirip, bütün bu yeniden düzenle
me çalışmalarım altüst etmeye hakikimiz olmaisa ge
rek.) denenir, eğer varlığını sürdürebilecek güce ka
vuşursa, varlığımı sürdürür^ Varlığını sürdüremezse, 
1947'dekü, 1948'didkdı durum gibi, ıkendıi kendini gi
derir.-

Dolayısıyla, Devlet Denetleme Kurulunun bu şe
kilde Anayasada yer almaşımın doğru olmadığını dü
şünüyorum. Eğer mümkünse, onun yenine, belki Batı 
Avrupa'da ve İskandinav ülıkeledınde rastlanan om-
butsroan, «Kamu denetçisi 'adıyla bir organın ihda
sında belki yarar olabilir. Bu, anayasal bir mües
sese olmak igerdklitr. Bunun dışında, bugünkü halliyle, 
bu şekliyle Anayasada yer almasının doğru olma
dığımı düşünüyorum.; 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergeler üzerlinde söz isteyenler: Sayın Uygu-

ner aleyhte söz istediler, Sayın Yeğenağa Mite, Sa
yın Ergınay lehte, Sayın Başbuğ aleyhte, 

Sayın Uyguner, buyuran efendim, 
M. FEVZİ OYOUıNBR — Teşekkür ederim Sa

yın Başkanı.! 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasamız, bize alışılmışın üstünde' yeni bir sis

tem getirmektedir; güçlendirilmiş idare veya güçlen
dirilmiş yönetim. Anayasanın birçok maddeleri bu 
espri içerisinde hazırlanmıştır ve bir zincirin halka
ları gibü birbirine Ikenetlenmlistir,! 

Şimdi, Anayasamızdan; gerçi henüz müzakeresini 
yapmadık, oylarınıza sunulmadı, fakat Tasarı içe
risinde mevcut olan 113 üncü maddeyi okuyorum. 
113 üncü madde der İki; 

«Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır.: Bu sıfatla, 
Türkiye Cumhuriyetini ve milletlin birliğimi temsil 
eder.» 

ılkliınci fikrayj okuyorum; 
«Currmurbaşfcaını, Anayasanın uygulanmasını* 

devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gö
zetir.» 

Yanıt borada, Cumhurbaşkanına yeni birtakım 
görevler veriyor Anayasamız. Bu görevler arasında, 
Devlet organlarının düzeni ve uyumlu çalışmasını 
gözetmek görevi var. 

iŞimdıi), Denetleme Kuruluna igeçeceğimv 

Devlet Denetleme Kuurlü da, «Cumhurbaşkanının 
isteği üzerine, (ki biraz evvel okuduğumuz fıkranın 
ıtamamilayıcısii oluyor) tüm kamu kurum ve kuru
luşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu 
kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, 
kamu kurumu niteliğinde olan rnıeslek kuruluşların
da, her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekkül 
lerinde, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her 
türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar; 
sonuçları rapor halinde Cumhurbaşkanına sunar.» 

Demek ki, Anayasamız, Cumhurbaşkanının bu 
gözetim hakkını ne yolda, hangi usulleri içerisinde, 
yahut da hangi araçlarla kullanabileceğim bu mad
de ile düzenlemektedir vti bu maddenin tedvin edil
mesinin asıl sebebi budur. 

Şimdi, uygulamaya geçelim; 
Yine yakın tarihimize geçeceğiz, bundan iki se 

ne evvel1; yani 12 Eylül öncesine geçeceğiz, 12 Ey 
lüt öncesinde, daha önceki tarihlerde hatta, birtakım 
olaylara rastlarız. Basın, bazı yolsuzluk yahut suliis 
timal iddiaları ortaya atar. Ortalık birbirine girer. 
Bir tarafta fısıltı gazetesi çalışır; kulaklara birtakım 
suiistimal iddiaları üflenir. Bunun, çeşitli çevrele 
rin etkisi altında üflendiği heipimizoe 'bilinmekıtedir 
Bazan ideolojik çevreler kendi amaçlarını hâkini kıl
mak, devleti yıkmak amacıyla; bazan siyasal parti
ler, rakip partiyi müşkül durumlara sokmak ama
cıyla; bazan da fcısııtllı kimseler böyle söylentiited çı-
ikjaıvj 

Bu söylentiler, elbetteki bizim aramızda dolaş
tığı gibi, Çankaya'ya kadar da ulaşır ve Devletin 
başı olan Cumhurbaşkanının kulağına kadar gider. 

Cumhurbaşkanı birşeyler öğrenmek ihtiyacında-
dır; acaba doğru mu, böyle bir suistimal var mı, böy-
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le bir olay var mı?.. Varsa, hadisenin üstüne gidecek; 
yani bütün gücünü ortaya koyacak, üstüne gidecek. 
Yoksa, rahatlayacak, ferahlayacak; belki ibir açıkla
ma yapacak, kamuoyunu da rahatlatacak. Fakat böy
le bir imkândan malhrum. Niçin mahrum? Gerçi, 
Devlet teşkilatı içerisinde bakanlıkların teftiş kurul
ları var; iktisadî devlet teşekküllerinin de teftiş ku
rulları var; ancak, bu kurulların hepsi siyasî kuruluş 
olan bakanların, bakanlıkların emrinde, elinde. Şa
yet bir siyasî kuruluş iktidara gelmiş de, arsasını al
madığı yerler üzerine temel atma törenleri tertip edi
yorsa, oraya bir sürü gereksiz yatırım yapıyor ve Dev
let maliyesini, Devlet hazinesini zararlara sokuyorsa; 
o zaman o bakanlığın denetleme kurulu bunu hiçbir 
zaman objektif şekilde, o bakan başta olduğu sürece, 
objektif ölçülere göre tetkik edip, tahkik edip, ob
jektif bir rapor sunamaz ve objiktif rapor Çankaya'ya 
ulaşmaz. Ulaşmadığı için de, Cumhurbaşkanı aydın-
lanamaz. 

Bununla şunu ifade etmek istiyorum; bazı olay
lar, bazı suiistimaller olur ki, bunlar iktidar içeri
sinde olur ve kapalı kalır, 

BAŞKİAN — Sayın Uyguner süreniz dolmuştur; 
rica ediyorum. 

M, FEVZİ UYGUNER — Tefekkür ederim Sa
yın Başkan, bitiriyorum. 

Kapalı bırakılmak gayreti içine düşülür; çünkü 
politika sahnesidir, iktidarda kalmak iddiası vardır, 
hevesi vardır veya iktidara gelmek hevesi vardır; bir 
çatışma, bir hareket havası içerisinde hadiseler cere
yan eder gider. 

Şimdi burada, anlattığım misalde, Cumhurbaşka
nının aydınlanması mümkün değildir. îşte (Cumhur
başkanı, buradaki gücünü kullanacaktır. Devlet De
netleme Kurulunu, başı sıkıştığı zaman harekete ge
çirecektir; git, bak diyecektir. 'Bir veya birkaç ele
manını gönderecektir, «fBu suiistimal var mıdır, doğ
ru mudur, doğruluk derecesi nedir; bana bildir.» di
yecektir. Bu, gayet basit bir şey. Burada, hem kendi
si tatmin olacaktır, suiistimal varsa açığa çıkacaktır, 
hem de gerektiğinde kamuoyunu tatmin etmek yolu
na gidecektir ve dolayısıyla Devletin varlığını ispat 
edecektir. 

Zaten maddelerin bu şekilde düzenlenmesinin 
amacı da budur; Devletin güçlü olması, Devletin 
varlığını ortaya koyması, Devletin varlığının ve güç
lü olmasının ispatı için bu (hükümler getirilmiştir. Bu 
da, zincirin halkalarından birisini teşkil etmektedir 
Önergenin bu sebeple aleyihindeyim. 

Önergenin reddine karar vereceğinizden emin 
olarak, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Yeğenağa, lehte buyurun efendim. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan önerge sahibi Sayın Cahit 
Tutum'un da izah ettiği gibi; aynen katılıyorum, 
Türkiye'de bir denetleme mekanizması vardır; fartı 
denetleme diyeceğim. Bu fartı denetlemeden, iş gö
rülemez hale gelecek dereceye gelmiştir Türkiye. Ye
ni bir kurul daha ve Cumhurbaşkanlığı müessesesine 
bağlı bir Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı adına 
denetleme yapacak. 

Şimdi, bir kere Cumhurbaşkanı her zaman Tür
kiye'deki denetim imkânlarını istediği şekilde sefer
ber edebilir ve neticesini alır. (Süratle; hangi bakan
lıkla ilgili ise, hangi işlemle ilgili ise her türlü de
netimi yaptıracak imkânları mevcuttur hükümetin. 
Yüksek Murakabe Heyeti vardır herşeyin dışında; 
bunun dışında bakanlıkların teftiş heyetleri vardır ve 
nitelikleri yüksektir bunların. Bunların hepsini sefer
ber edebilir; bunun dışında MlUT'i de seferber ede
bilir; IMillî İstihbarat Teşkilatını da seferber edebilir. 
Böyle bir Anayasal kuruluşun gelmesinin pratik mah
zurlarını arz edeceğim size efendim. 

Şimdi, ne olacak?.. Türkiye'yi bilirim ben; Anka
ra'yı da bilirim, buradaki bürokratları da bilirim. 
Hangi müessesenin, hangi müessese ile muharebe et
mekte olduğunu da bilirim. Hangi bakanlık kurulu
şunun, aynı bakanlık içindeki diğer kuruluşla müca
dele halinde olduğunu da bilirim. 

Şimdi, bütün bu bürokrat grubu Denetleme Ku
rulunu tahrik edecektir; ispiyonluk başlayacaktır, bir 
nevi jurnal müessesesi olacaktır bunlar. Yalnız Cum
hurbaşkanının muttali olduğu bir konuyu kovuştu
racak değil, bir nevi jurnal müessesi olacaktır ve her 
zaman hükümetle Cumhurbaşkanlığı müessesesi ara
sında bir sürtüşme kaynağı olacaktır. IBugün için fev
kalade durum var, bugün için böyle bir kurula ihti
yaç var; fakat yarınki kurulacak siyasî partilere müs
tenit parlamenter rejimin neticesinde, böyle bir ku
rumun faydadan ziyade, zarar getireceğine kaniim 
ve Türk (Milletini de bu zarardan şimdiden koruya
lım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Erginay buyurun efendim. 
AKtF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
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Anayasamızın hazırlanış metodu artık ortaya ta
mamen çıkmaktadır. Ya 12 Eylül'den önceki olayla
rın, büyütülerek ve tekrar ortaya çıkmasını önlemek 
bakımından bazı 'hükümler getirilmiş veya 112 Eylül' 
den sonra konulmuş bir kısım müesseselerin muha
fazası düşüncesi hâkim olmuştur; kısmen de olsa. 

Şimdi, benden önce de temas edildiği üzere, mem
leketimizde, denetim, teftiş, murakabe, kendi idare 
organları bakımından, daha doğrusu, hükümet yö
nünden yürütülmektedir. Bunun yanında, bilindiği 
gibi, Meclis araştırması usulü de vardır. 

Şimdi, siz bu maddeyi kabul ederseniz, ortada 
adeta iki tane başbakan olacaktır; birisi bildiğimiz 
başbakan, birisi de Cumhurbaşkanı. Çünkü Cumhur
başkanı, belki gizli anlamda üstelik başbakanı da 
denetime tabi tutabilecektir. Bu iki büyük organ bir
birine rakip midir, yoksa birbirini tamamlayıcı mı
dır? 

Siz, Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şekilde 
bilgi edinmek istiyorsanız, onu hükümet kanalıyla 
elde etmeniz mümkün. Bütün bakanlıklar bakımın
dan, kendi sahalarına girmeyen teftiş kurulları içinde, 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu yetkilidir; Hazine 
avukatları yetkilidir dava açmada. 

Bu itibarla, mevcut yüksek murakabe de varken 
(Yani yüksek murakabeden maksatım, iktisadî dev
let teşekkülleri için değil) her bakanlık bakımından 
zaten bir denetim organizasyonu varken, bunların üs
tünde, adeta başka büyük bir organın korunması ve 
bunun Cumhurbaşkanına bağlanması, bir hukuk dü
zeni anlamında da yer almaz. 'Benim kanaatim budur. 

Kaldı ki bu durum, Cumhurbaşkanının o yüksek 
mevkii 'bakımından da zararlıdır. Çünkü «Cumhur
başkanı, dikkat edin, yarın sizi de, beni de filan ku
rul tarafından kontrol edecektir.» şeklinde böyle bir 
hükmün bulunması halinde, onun zaafına; daha doğ
rusu'kendisine karşı bir tereddüte sevk edebilir. O 
yüksek Makam bütün teşkilat bakımından tarafsız
dır, bu anlamda bir denetim organı olmaktan çok, 
yüksek, tarafsız ve bütün organların üzerinde hâkim 
elini gösteren bir organdır. Ona itimat etmek gere
kir, ama onun yapacağı özel bir denetimden sonra 
ne olacaktır?.. Onun vazifesine bu girmez, girmeme
si lazım. 

Eğer denildiği gibi, bir yerden bir haber alır, bir 
ihbar olursa, gayet tabiî bunu ilgili organlara verir 
yok mu?.. Herhalde dünyanın teftiş mekanizmala
rı en fazla olan memleketlerden birisi de biziz. 

(Bu itibarla, Yeğenağa çok güzel değindiler, fev
kalade bir zaman için ve Devlet Başkanına bağlı ola
rak kurulmuş olan bu Denetleme Kurulunun, normal 
bir zaman denetleme kurulu olmasına imkân göremi
yorum. (Bunun kaldırılması gerekir; daha doğrusu 
bir ayrı organ olarak kurulması yerinde değildir. 

Efendim, vakıflar var, meslek kuruluşları var; 
bunları kim kontrol edecek?.. Kim kontrol edecek; 
onların kanunlarında var kimin kontrol edeceği. De
netimlerinin esasları var, o esaslara göre kanunlarını 
yürütürseniz lüzum kalmaz ki. Çok büyük bir hadi
se Öğrenilmiştir; hükümete itimat etmiyorsanız, za
ten Cumhurbaşkanının fonksiyonu ne oldu?.. ' 

Kaldı ki, bu durumda belki bir başbakan, Cum
hurbaşkanına karşı sorumluluğu anlamında ortaya 
çıkan tereddüt dolayısıyla istifaya bile gider. Onun 
için böyle bir kurumun, böyle bir kuruluşun Anaya
samızda yer almasını kabul edemiyorum, önergenin 
lehindeyim. 

Arz ve teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Erginay, siz söz alırken aley-

te konuşacağınızı söylediniz. 
AKİİF ERGİNAY — Hayır önergenin lehinde, 

yanlış aksetmiş efendim, özür dilerim. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde oldu. O itibarla 

iki lehte konuşma oldu, bir aleyhte konuşma oldu; 
Sayın Güray, özür dilerim size söz veremiyorum. 

Sayın Gürel aleyhte mi efendim?.. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Önergenin aley

hinde Sayın IBaşkanım. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarısı Meclisimize geldiği günden, 

hatta Meclisimize gelmeden beri, üzerinde durduğu
muz bir konu, kuvvetli bir idaredir. Bu idarenin ba
şında Cumhurbaşkanı gelmektedir. Cumhurbaşkanı
mızın kuvvetli olabilmesi, ancak bilgilerle ve bu bil
gileri istikametinde icraat yapmakla mümkündür. 

Şimdi ileri sürülen; hükümetle, hükümet kana
dıyla, bakanlıklarla Cumhurbaşkanının çatışması ko
nusu, sureti katiyede maddenin tanzim şekliyle va
rit görülmemektedir. Çünkü, bu, netice itibariyle 
Cumhurbaşkanının bilgi noksanlığını telafi edecektir. 
Siyasî iktidarların tesiri altında kalan kontrolörler, 
müfettişler hiç bir zaman Cumhurbaşkanına arzula
nan bilgileri tam olarak, objektif olarak veremeye
ceklerdir. 

Kaldı ki, burada denetimden kasıt, meselenin tes
pitinden ileri gitmemektedir. Nitekim, halen çalışmak-
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ta olan Devlet Denetleme Kurulunun, denetleme ile f 
ilgili bölümünde, 3 üncü maddenin (H) fıkrasında I 
«Denetim» deyimini çok geniş 'bir şekilde ifade ettik- I 
ten sonra «..hukukî, malî ve sorumluluğunun -bulu- j 
nup bulunmadığının saptanması» diyor ve yine, ay- I 
nı Kanunun ilgili maddesinde «Tanzim edilen rapo- j 
run Cumhurbaşkanının onayını aldıktan sonra başba- I 
kanlığa tevdii ve gereğinin yapılmasını» söylüyor. I 

Binaenaleyh, Cumhurbaşkanı, siyasî organ üze- I 
rinde, başbakan üzerinde, bakan üzerinde kendi oto- I 
ritesini yaptırma istikametinde bir zorlama yapma- I 
yacaktır. Sadece, o güne kadar yapılmamış, eksik kal- I 
mış bir işlemin tamamlanması için başbakanlığı hü- I 
kümeti ikaz edecektir. Bunun başka türlü tefsir yo- I 
luna gidilmesinin; iki başbakanla tarif edilmesinin I 
mümkün olmadığı görüşündeyim. I 

Koalisyonlar dönemini gözümüzün önüne getirir- I 
sek, ortada dolaşan dedikoduların başbakan tarafın- I 
dan ele alınarak, bıçak sırtında kalan bir koalisyon- I 
da ilgili bakanlık hakkındaki dedikoduların araştı- i 
rılmasına müsaade edileceğine, geçmiş tecrübelerimi- I 
ze dayanarak katiyen inanmıyorum. Ancak, bu hükü- I 
metin dışında tarafsızlığı belirlenmiş olan bir ekip ta- I 
rafından yapılabilir. I 

O halde, sadece bilgi toplamak maksadına matuf I 
ve siyasî otoritenin veya hükümetin emrinde bulun- I 
mayan bir organın çalışmasının hiçbir mahzuru yok- I 
tur, Cumhurbaşkanının, belki şimdiye kadar verilen I 
tayin yetkileriyle kuvvetli olduğunu söylediğimiz mad- I 
delerin dışında, en kuvvetli madde budur. Cumhur- I 
başkanını kuvvetli kılan madde, ancak budur. Yoksa, I 
bir mahkeme başkanının tayin edilmesi Sayıştay Baş- I 
kanının, TRT Genel Müdürünün tayin edilmesi ona I 
güç kazandırmaz; ancak icra ile ilgili konularda bilgi I 
sahibi olabilmesi ve bu bilgilerin değerlendirilmesi I 
konusunda uzmanlardan istifade etmesi, ancak ken- I 
dişine kuvvet kazandırır. Bu vesileyle önergenin aley- I 
hinde olduğumu arz ederim. I 

Saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. I 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; I 
152 nci madde dolayısıyla söz alan bütün arka- I 

daşlara teşekkür ederim; çünkü her biri, gerçekten I 
önemli olan ve Anayasa hukukumuz için tamamen I 
yeni olan bir müessese hakkında tartışma yapmaya I 
yol açtılar ve çok önemli noktalara değindiler. | 
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Arkadaşlarımızın bir kısmı, «Devlet Denetleme 
Kurulu» ismini taşıyan bu müesseseye karşı çıktılar. 
Devlet Denetleme Kurulu bildiğiniz üzere, 12 Eylül
den sonra kurulmuştur ve Devlet Başkanlığına bağlı 
bir müessese halinde oluşturulmuştur. 

Memleketimizdeki mevcut denetleme sistemi var
ken, müfettişe denetlendirildiğini bile ileri süren Ar
kadaşımız Tutum, bunu uygun görmemektedir. Ger
çekten hiç espri değildir, latife etmemiştir kendisi; 
memleketimizde bu tür bir denetim mekanizması ve 
anlayışı vardır; fakat memleketimizde bu tür bir me
kanizma varken, bir denetim anlayışı varken, diğer 
taraftan da, memleketimizde akıl almaz skandallar, 
düzensizlikler ve hukuku yahutta hakları kötüye kul
lanmalar vardır. Aslında, belki bu müesseselerin her 
biri bir ihtiyacı karşılamak için, denetimin her biri 
bir ihtiyacı karşılamak için konmuştur. «Bu nereye 
kadar gider, bu nasıl durdurulur» sorunu, elbetteki 
kurulacak denetim müesseselerinin yanı başında, kül
türün gelişmesi, devlet anlayışının, devlet fikrinin 
kuvvetlenmesi ile mümkündür. 

Yalnız burada, «Ombutsman» müessesesinin be
nimsenmesine katılamıyoruz; Ombutsman, parlamen
toyu temsil eden bir müessesedir, bir kişidir; ihtilaf
ları çözer. Halbuki bizim burada düzenlenen Devlet 
Denetleme Kurulumuz, idarenin hukuka uygunluğu
nu, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve ge
lişmesinin sağlanması amacıyla; yani aslında burada, 
bizdeki Denetim Kurulu, Devlet Başkanına, Sayın 
Uyguner'in de çok güzel belirttikleri gibi, 113 üncü 
maddede belirtilen, sayılan yetkilerini gereği gibi ye
rine getirmesini sağlamak amacıyla kurulan yardımcı 
bir kuvvettir. O kadar yardımcıdır ki, sunuşları bir 
rapor halinde Devlet Başkanına sunar; o kadar. Yet
kisi bu kadardır ve bu raporun da başka bir muame
leye tabi tutulması mümkün değildir. Devlet Başkanı 
bu raporu alır, gerekirse bakanlar kurulunu toplar, 
gerekirse bakanı çağırtabilir, onunla konuşur; fakat 
bu rapor üzerine başka herhangi bir muamele yapıl
maz. Bu rapor, Devlet Başkanına bilgi vermek üzere 
yapılan bir denetimin raporudur ve sonucudur. 

Onun içindir ki, bundan o kadar fazla gocunma
mak lazımdır, bu sistemi o kadar kötüye yormamak 
lazımdır. İnşallah bir gün memleketimizde her şey 
düzelir, bu tür denetimlere ihtiyaç olmaz; fakat Sa
yın Gürel de çok güzel belirtti; bu memlekette suiis
timalleri göklere çıkmış bakanların dahi Yasama 
Meclisinden himaye gördüğünü biliyoruz; yaşadık, 
gördük ve bunların yargılamaları sonuçlanalı henüz 
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birkaç ay oldu. Onun içindir ki, memleketimizde ne 
kadar dikkatli olmaya çalışırsak çalışalım, elbette ki 
bu suiistimallerin, kötüye kullanmaların sonu gelmez 
ve diğer taraftan da, 152 nci maddenin amacının sa
dece bu olmadığı ve tüm kamu kurum ve kuruluş
larında vs. hepsini birden saymıyorum, denetleme ya
par ve bunların daha iyi yürütülmesi, işlerin gelişti
rilmesini sağlamak amacına yönelik olduğunu, Devlet 
Başkanlığını aydınlatıcı nitelikte olduğunu da belirt
mek gerekir. Yani bu Denetleme Kurulunu, bir ba
kanlığın herhangi bir denetleme kurulu gibi mütalaa 
etmek ve değerlendirmek yanlıştır. Mesele, aslında 
bir müessesenin nasıl işlediğini görmek, hataları var
sa onları tespit etmek, daha iyi çalışmasını sağlama
ya çalışmak ve elbette ki, suçlular, cezalılar varsa, 
bunları da yetkili organlara tevdi etmektir. 

Bundan dolayıdır ki, bu hükmün Anayasaya kon
masına karşı olan arkadaşlara, başka türlü bir dene
tim kuvvetinin yahutta sisteminin varlığını kabul et
mekle beraber, Devleti yönetmekle; diyelim 113 üncü 
maddeye göre Devlet faaliyetlerinin Anayasaya uy
gunluğunu gözetmekle yükümlü Devlet Başkanına 
bu yetkinin verilmesi, bugünkü ortamda fazla değil
dir ve eğer bu yetki bir Anayasal hüküm olmaktan 
çıkartılırsa, belki ileride yeniden kötü durumlara, 
eski hallere dönmek ihtimali vardır. 

Bunun pratik uygulaması nasıl olabilir? Bunun 
pratik uygulaması üzerinde aziz dostum Yeğenağa 
durdu. Bir bürokrat grubunun diğerini ihbar edece
ği, buna alıştık artık Türkiye'de maalesef, yani yeni 
olmaz ve eğer Türkiye'deki ihbarlar çoğalırsa, bu
nun sebebinin sakın 152 nci madde olduğunu dü
şünmeyin; 152 nci maddenin bu ihbarlara yol 
açacağını sevgili Yeğenağa arkadaşım düşünme
sin, düşünsün ki, Abdülhamit'in jurnalleri bile böyle 
çuval çuval meydana çıkmıştır. 27 Mayıstan sonra 
aynı olayla karşılaştık, 12 Marttan sonra aynı olay
larla karşılaştık, bugün de yine idaremiz aynı olay
larla karşılaşmıştır. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin bir sosyal gelişmesi var
dır; o sosyal gelişme devam edecektir, insanlar daha 

• 
kültürlü olacaktır, vazifelerine daha bağlı olacaktır, 
makamlara daha iyi kişiler gelecektir ve ancak ondan 
sonra denetim müesseseleri önemlerini yitireceklerdir. 
O güne kadar Devlet Başkanına bu tür bir denetim 
imkânı vermek, Devleti yukarıdan tarafsız olacak 
olan, hukuken ve en nihayet kendini yetiştirmesi öl
çüsünde hiçbir siyasî partiye meyletmeyecek olan 
Devlet Başkanının bu şekilde bir denetimiyle, belki 
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daha iyi bir idare tarzının sağlanmasına geçileceği 
düşünülebilir. 

Bundan dolayıdır ki aziz arkadaşlarım, Meclisi
miz kurulmadan önce faaliyete geçirilen bu organın 
da, Devlet Denetleme Kurulunun da, Cumhurbaş
kanlığına bağlı bir müessese olarak konmasında, dü
zenlenmesinde fayda görülmüştür. İnşallah ileride 
gereği kalmaz; o zaman da zaten Anayasada ölü bir 
madde haline gelir ve kendiliğinden silinir gider, bo
şalan yerlere tayinler yapılmaz vs. Ama o zamana 
kadar bir fonksiyon yaptığı, yerine getirdiği, şu faa
liyette bulunduğu süre içinde de faaliyetine son ve
rilmemesi de gayet açık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki, maddenin tasarıdan çıkarıl
masını öneren önergelere katılamıyoruz ve maddenin 
getirildiği şekilde kabul edilmesini, sadece Sayın Ho
camız Gözübüyük'ün ilk cümledeki «Yönetimin» ye
rine, «İdarenin hukuku uygunluğunun» deyiminin 
konmasını teklif ederek, maddenin oylanmasını teklif 
ediyoruz. 

Hepinizi ayrı ayrı saygıyla selamlarım aziz arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, soru var; bir Sayın Yeğenağa'dan, 

bir Sayın Tutum'dan, bir Sayın Güray'dan, bir de 
Sayın Genç'ten. 

Buyurunuz Sayın Yeğenağa. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Başkanından bir soru soracağım, 
eğer Sayın Komisyon Başkanı lütfederlerse bu soru
mu tek olarak cevaplandırsın; eğer tümünü cevap
landırmaya kararlı değilse. 

Sorum şu efendim : Merhum Annemden ben bir
çok şey öğrendim; ama, Allah rahmet eylesin, bir 
husus çok mühim benim için. Çok kızdığım zaman 
olurdu, birine söylenirdim; «Turgutçuğum, sen ken
dini onun yerine koy» derdi. Kendimi onun yerine 
koyup düşünürdüm, öfkem geçerdi. Ondan sonra ben 
bunu birçok kere tatbik ettim. 

Sayın Başkandan soracağım; ben kendimi Denet
leme Kurulu üyesi yerine koydum. Baktım yapacak 
hiçbir şey yok; hiçbir şey yapamam, ne yapsam or
talığı karıştıracağım, Denetleme Kurulu üyesi olarak. 

Sayın Başkan kendisini Denetleme Kurulu Baş
kanı yahut üyesi yerine koyup, ne yapacağını bize an
latırsa, bizi tenvir etmiş olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
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Sayın Aldıkaçtı, diğer üyelerden de alalım mı so
ruları? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, ben, Sayın Yeğen-
ağa'nın ne demek istediğini anlayamadım. 

Sayın Yeğenağa, ben şimdi, soruyu anladığım şe
kilde anlatayım; evetse, «evet» deyin lütfen. 

Yani, bir Denetleme Kurulu üyesi var; hiçbir iş 
yapmıyor, oturuyor. Ondan sonra bir de Başkan var; 
öyle mi? 

TURGUT YEĞENAĞA — Değil efendim. 
Denetim Kurulu üyesi olarak, bu maddeye göre, 

ne iş yapardı? Onu anlatsınlar, bizi tenvir etsinler. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Evet Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Toptan cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Soruları sorsunlar mı Sayın Aldı

kaçtı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli üye

ler; 
Sayın Komisyon Başkanımızın da hayli güç du

rumda olduklarını hissediyorum, doğal bir şey. Çün
kü, Anayasal sistem ve hukuk sistemi içinde yeri ol
mayan bir. müesseseyi yerleştirmeye çalışıyor. Onun 
üzüntüsü veyahut diyelim, güçlüğü içerisinde, «Üzün
tüsü» sözünü paranteze aldım, güçlüğü içinde; en 
azından benim intibaını bu. 

Şimdi, sorum şu : Gerekçede de apaçık belirtildiği 
gibi Sayın Başkan, siyasal istikrarsızlık nedeniyle bir 
denetim zafiyeti geçirdik; yalnız denetim değil, yöne
tim zafiyeti de geçirdik, siyasî zafiyet geçirdik. Top
lum bütünüyle zafiyet içindeydi. Dolayısıyla doğru
dur; bu Denetleme Kurulunun ihdas edildiği zaman
da ortadaki problemleri çözmek için, siyasal istikrar
sızlığın ve hiyerarşik ve siyasî baskılar nedeniyle tah
kik ve tetkik edilememiş bakanlıkların bütünü ilgilen
diren; bir tek bakanlığı değil, birden çok bakanlığı 
ilgilendiren bazı önemli problemleri çözmek için bu 
tür bir organın yaratıldığı itiraf edilmektedir. Siyasal 
istikrarsızlık sürekli olmayacağına göre Sayın Baş
kan ve her zaman hiyerarşik ve siyasî baskılarla ba
kanlıklarda teftiş kurullarının işletilmeyeceği varsa
yılacağına göre, bunun gerçek bir ihtiyaç olup, ol
madığını acaba söyleyebilirler mi? Birincisi bu Sayın 
Başkan. 

İkincisi, çok kısa olarak şu : Bakanlıkların kurul
ması ve bakanların sorumluluğuyla ilgili 130 uncu 
madde gayet açık. Bakan, hem siyasî hem de idarî 
başıdır bakanlıkların ve bütün bakanlıklardaki eylem 
ve işlemlerinden bakan sorumludur. Kendi haberi ol
madan kuş uçmaması lazım. Şimdi, bir bakanın ha
beri olmadan, bir başka makamdan denetlemek mak
sadıyla, nasıl onun eylem ve işlemlerini tamamen si
yasî ve idarî mesuliyeti kendisine ait olan o bakan
lıkta böyle bir denetleme yapılabilir? Bu, ileride cid
dî siyasal ihtilatlara sebep olmaz mı? özellikle, Cum
hurbaşkanının farklı partiden, siyasal iktidarın fark
lı partiden oluşması halinde. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, sorular uza

dı; Sayın Komisyon Başkanını biraz yoracağız veya
hut sorularımız da unutulabilir. 

Şimdi, Devlet Denetleme Kurulunun, inceleme ve 
soruşturmaları sonunda Devlet Başkanına bilgi arz 
edeceği anlaşılmaktadır; bunun bir müeyyidesi yok
tur. Nitekim, bugüne kadarki uygulamaları da böy
ledir; ancak bazen suç ihbarında bulunabiliyorlar. 
Oysa ki, müfettişler, inceleme ve soruşturmaları sıra
sında açığa alma, arama, adlî mercilere teslim etme 
vesair yetkileriyle etkili olurlar ve teftişlerinin sonu
cunu alırlar. Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin 
böyle fonksiyonları olmadığı için, gittikleri yerlerde 
etkili olamadıkları gibi, pek fazla da iltifat görme
mektedirler. Bu uygulamadan bu sonuç hâsıl olmuş
tur. Şimdi, bu ileride -de böyle olursa, bunların ya
pacağı denetimlerin sınırları ve etkinlikleri tayin 
edilmezse, demin de Sayın Aldıkaçtı'nın belirttikleri 
gibi, kısa sürede mevta olurlar ve uygulanmaz hale 
gelebilirler. 

Şöyle ki, mesela, İmar İskân Bakanlığında bir 
rüşvet iddiası var. Bunu Devlet Denetleme Kurulu 
ele alır, bir de Bakanlığın müfettişi bu konuyu ele 
alır. Birisi, rüşvet iddiasını varit görür; Devlet De
netleme Kurulu varit görmüştür, Bakanlık Teftiş Ku
rulu ise, rüşvet iddiasını varit görmemiştir. Şimdi, iki 
Teftiş Kurulu arasında bir mübayenet hâsıl olmuş
tur; bunun sonucu ne olacak? Hangisine itibar edile
cek? Herhangi birisine itibar edilirse, diğer tarafın 
raporu geçersiz duruma gelecektir; bu çelişkiler her 
zaman olabilir. 

İkinci sorum : Devlet Denetleme Kurulu herhan
gi bir umum müdürün alınması gerektiğini rapor 
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eder de, bu kişi siyasî iktidar tarafından alınmazsa, 
ne olacak? 

Bunlara cevap istiyorum, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkam; Devlet De

metleme Kumlunun denetim alanının 'birisi, idaremin 
hukuka uygunluk denetimidir. Şimdi, idaremin hu
kuka uygunluk denetimli, yargı mercilerine ait bir 
yetkidir. Acaba burnunla idarenin hulkukıa uygunluk 
denetimimi Devlet Denetleme Kuruluma vermekle, 
yargı alanına bir müdahale olur mu? 

İkincisi, Devlet Denetleme Kurulunun,1 kararian-
mın; benden önceki arkadaşlar da biraz bahsettiler, 
statüsü ne olacak, geçerlilik derecesi ne olacak, ida
re yönümden buma uygunluk derecesi nie olacak? Ya
ni, bir idarî ibarar niteliğimde mıi olacak, yoksa bu
nun üstünde bir karar niteliğimde mıi olacak? 

Üçüncü soru olaralk da şunu sormak istiyo-
rumi: Anayasa Taslağına göre, Malumunuz Başba
kan, siyasî sorumluluğu alan bir klişi. Arkadaşım 
bakanlık seviyesinde işi ele aldılar, ben Başbakam-
Me seviyesinde incelemek istiyorum. Devlet Denet
leme Kurulunun verdiği raporu Başbakan kabul etmedi 
ve 'aynı konuyu kendisi inceletti. Dedi iki, «hayır, Dev
let Denetleme Kurulunun getirdiği rapor gerçeğe ay
kırı.» Bu durumda Devlet Denetleme Kurulunun ra
poru mu geçerli olacak, yoksa, Başbakanın yaptığı 
tetikülkiat somumda ortaya çılkan durum mu? Hangi ra
pora 'Mbar edilecdk, bunların birbirine karşı bir üs
tünlükleri olacak mıdır? iBu, Başbakanla Cumhur-
Ibaşlkamı iarasında bir sürtüşmeye meydan verecek 
midir; müeyyidesi ne olacalk?... 

Teşekikür ederim, 
BAŞKAN — Teşekikür ederim Sayın Genç. 
(Buyurum Sayın Aldıkaçtı, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın arkadaşlarınla bir 
(kere daha teşekkür ederim. Gerçekten birçok nok
ralara değindiler ve bu noktalar, özellikle Denet
leme Kurulunun fonksiyonu ve görevliyle ilgili. 

Gayet tabiî olaralk, Anayasamın metninde bü
tün 'bu hususlara değimemezdik; faıkaıt esasen bu hu
susta bir de Devlet Denetleme Kurulu Kurulması 
Hakkında Kanun var; 1 Nisam 1981'de kurulmuş. O 
kamumun maddelerine geçip, soruliarı cevapliandırma-
dan önce soyut bazı noktalara değinmek istiyorum 
sorularda. 

Sayım Yeğenağa, «Denetleme Kurulu üyesi olsan 
ne yaparsın?» dediler. Denetleme Kurulu üyesi ol

sam, tabiî tek başıma hiçbir şey yapamam. Bir gö
rev verilir 'bana, o görev verildiği zaıraan, o görevin 
gereğimi yapmaya çalışırım. Denetleme Kurulunum 
bir içdüzen çalışması vardır. Belki Demetleme Ku
rulunum dokuz üyesinin dokuzu birden gider bîr 
müesseseyi incelemeye, belki dördü, üçü gider; bu
ma göre bir düzen içerisinde Denetleme Kurulu ça
lışır., Yani bunun ben! fazla önemi bir nokta oldu
ğunu sanmıyorum1. 

Şimdi, diğer arkadaşlarımız Sayım Tutum ve en 
son konuşan arkadaşım Genç, «Bakanın durumdan 
haberdar olup olmaması» sorumuma değimdiler. Yani, 
•Devlet Başkamı tarafımdan ıbirdenıbire Denetleme 
Kurulu görevlendirildiği zaman, hop bunlar gide
cekler, hop kapıyı açacaklar, bakanlığa girecekler... 
Böyle bir şey arkadaşlarım, siiz de takdir •buyurumuz 
ki, rnümkün olmaz. Bir hukuk devletimde bir düze
nlin, asgarî bir protokolün bulunduğu yerde, Devlet 
Başkanı herhalde Başbakana veya Başbakan aracılı 
ğıyla ilgili bakana, Denetleme Kurulumun şu tarihte 
gelerek görev yapacağımı, göreve başlayacağımı bil
dirir.; Yoksa, hakikaten çok garip olaylarla karşıla
şılır; bir de bakarsınız M, iki Demetleme Kurulu 
aynı odanın içerisinde karşı karşıya gelmiş olabilir. 
Bunların önlenmesi gayet kalaydır. Bir protokol fcai-
desiine göre, bir düzen içerisinde bunlar halledile
bilir ve ben sanıyorum ki, 'büyük bir problem ol-
maz.ı 

Sayın Tutum, «Benim bir güçlük içeriisiimde oldu
ğumu» söyledi. İtiraf ederim, güçlük içerisindeyim, 
bumu saklamaya lüzum yok. İlik defa gelimiş bir mü
esseseyi esas teşkilat hukukumuza anlatmak zorun
dayım. Soyut olarak gelmiştir ve geleceği nedir; bu
mu amcak uygulama gösterecektir. Bumun savunma
sını üzerime almış bulunuyorum; 'ama şunu da söy-
leyey'm ki, inanarak almış bulunuyorum, yararlı ola
cağını düşünerek 'almış bulunuyorum. Bunu, ilk önce 
söze 'başlarken de daha başlangıçta söyledim. «Ye
nidir» dedim, halkalım ne sonuç verecek?... Eğer 
muvaffak olamıazsa, ölü bir madde haline gelir ve yü
rürlükten kalkar.) 

Şimdi efendiim size, Devlet 'Demetleme Kurulu 
Kurulması Hakkımdaki Kanunun 6 ncı maddesini 
okuyorum; sanıyorum ki bu maddeyi okuyunca, bü
tün diğer arkadaşlar sorularınım cevabını bulacak
lar.. 

«Kurulu adıma hazırlanan raporlar, Kurulda ko
nuşulur ve Devlet Başkanıma 'arz edilmek üzere ka
rara baPanır.! 

651 
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Kurul raporları Devlet. BaşIkamıiMiıı onayı ataudıikr 
taın sonra, gereği yapıilımalk üzere Başbakanlığa ve 
diğer alaıkallı kuruluşlara gönıdeniüıir.» 

Şimdi, faunaya kadar demeklki hiçbir güçlük yok. 
Gidip taıhıkilkat yapıHacalk, araştırıma yapulacak ve 
bütün bu araştırmalarını da hedefi, bakımız 152 nci 
maddede gayet iyi faeirtilmliş, gerekçesinde de, «ida
renin faukulka uygunluğunun düzeni ve verimi se
kilide yürütülmesinin ve gelştiriıtaesiinliın sağlammıası.» 
diyor. Borada hiçbir cezaî müeyyide yok. Binaena
leyh, Güray arkadaşıımız fou hususta tatmin olmuş, 
sualime cevap almıştır; bunun hiçbir cezaî müeyyide
si yok. Bunlarım araştırması, sadece müesseselerin 
sağlıklı fair şekilde yürümesi, düzenlenımıesi amacına 
yömelik'tir, Okuyoruımf: 

«Sonuç halkikımda failtgi, Devlet Başlkaniğııma Baş
bakanlıkça ıbldMir.» Devlet iBaşkaınııınıın muhatalbı 
Başbakanl'ılktır. 

«'Kurul çalışmalara gereki görüldüğü zaman ya-
yunllanaıbiir.!» Yılılk raporu vardır vesaire... 

Demekllöi, ıbiır (kere ıbumun cezaî müeyyidesi de 
yoktur yani. Cezaî 'bir müeyyide araştınlımamalkta-
dmr. 

(Atfaştırflnıajsıi1; failr müessesenin sağhlk yürümesi 
ve Devlet faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yürüyüp 
yürümediğinin araştırılmasıdır; fakat Denetleme Ku
rulu, sadece kamu kuruluşları veyahut sermayesinin 
yarıdan fazlasına katıldığı kamu müesseseleriyle ilgi
lenmemektedir. O, kamu kurumu niteliğinde olan 
meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren 
meslek teşekküllerinde, kamuya yararlı derneklerle 
vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetle
meleri yapar. Yani diğer bir şekilde, işçi ve işveren 
sendikaları da bu denetlemeye tabidir. Yüksek Mec
liste sık sık tartışılan, mütemadiyen ortaya gelen, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını da bu 
şekilde Devlet Denetleme Kurulu, denetlemek imkâ
nına sahip olmaktadır. 

Biraz evvel söylediklerimi tekrarlamama lüzum 
yok; aradan üç dakika geçti, yahut üç dakika bile 
geçmedi belki ikibuçük dakika geçti; bu müessese ta
mamen yenidir, memleketimizde yeni düzenle bera
ber konulmuştur. Bir reform maddesidir, bir reform 
maddesi olarak uygulanmaya konulmaktadır. Doğru
su, başka bir reform maddesine iltifat buyurmadınız, 
ama buna iltifat ederek, bunu onaylayarak, bu mad

denin uygulanmasına devam imkânını sağlamanızı 
sizden çok çok rica ederim, Komisyon adına. 

Hepinizi ayrı ayrı saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; saat 20.00'dir, bu maddeyi tamam

layabilmek için müsaade ederseniz beş dakika ilave
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kırcalı'nın bir sorusu vardı, buyurunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir başkan

lık sistemi için bu getirilmiş olan tertip, düzen çok 
isabetlidir, yerindedir. Acaba Sayın Aldıkaçtı daima 
söylerler, örnekler verirler dünya devletlerinden; par
lamenter sistemde bunun bir örneği var mıdır? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Uzunoğlu, sizin sorunuz efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

burada «Her türlü inceleme, araştırma ve denetleme
yi yapar» deniliyor. Bu denetlemenin içine, acaba so
ruşturma, yani tahkikat yetkisi de dahil midir, değil 
midir? Yani Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda 
bulunabilecek midir? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Uzunoğlu, biraz önce Sayın 
Güray'a verdiğim cevapta, olmadığını söyledim. Mad
deyi de okudum, cezaî yetkileri yoktur. 

Şimdi, Sayın Kırcalı'nın sorusuna kısaca cevap 
vereyim. Gerçekte bu sistem, başkanlık sistemine has 
bir sistemdir. Başkanlık sistemi olsa, yeri tartışılmaz, 
kuşkusuzdur. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Aldıkaçtı süremiz çok 
az, cevabınızı kısaca lütfettiniz. Müsaade ederseniz 
bununla yetinelim. Değerli üyelerden de rica ediyo
rum, konu anlaşılmıştır. 

S. FERİDUN GÜRAY — Bana cevap verilme
di, demek yaşım tutmuyor, vazgeçtim efendim so
rumdan. 

BAŞKAN — Yok yok Sayın Güray, cevap ver
diler. 

Değerli üyeler; 
Sayın Anayasa Komisyonu verilen önergelere ka

tılmıyor. önergelerin dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Gözübüyük'ün bir önergesi var; «Yönetim» 
kelimesinin «İdarenin» kelimesiyle değiştirilmesini is
tiyorlar. Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız bu-
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na katıldıklarını ifade ettiler. Bu değişiklik teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

152 nci maddeyi bu önerge istikametinde oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 152 nci 
madde kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
21.15'te toplanmamız hususunu oyunuza sunuyo-> 

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saat 21.15'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo

rum. 
Kapanma saati : 20.00 

• > • • < « 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21.15 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 144 üncü Birleşi
mimizin dördüncü oturumunu açıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere devam ediyoruz. 

152 nci madde ile 153 üncü madde arasında yeni 
bir madde teklifi ile ilgili, Sayın Uzunoğlu'nun bir 
önergesi, bir teklifi var. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 152 nci 

maddesinden sonra, «Kamunun aydınlatılması» başlı
ğı altında aşağıdaki maddenin Tasan metnine dahil 
edilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Bahtiyar UZUNOĞLU Orhan CİVELEK 

Eklenecek madde : 
«C. Kamunun aydınlatılması : 
Madde 153. — Elliden fazla ortağı veya üyesi bu

lunan bütün ticaret şirketlerinin (kooperatifler dahil) 
sendikaların, derneklerin, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile bunların aynı nitelikteki üst ku
ruluşlarının, siyasî partilerin kâr ve zarar hesapları 
ile bilançoları, her yıl gazetelerle yayımlanır. Bu hu
suslar kanunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu; bir açıklama ya
pacak mısınız? 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Müsaade ederseniz 
kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Batı ülkelerinde halen kuruluş şekli ve ifa eylediği 
hizmetler ve görevler itibariyle büyük halk yığınları
nı, daha doğrusu kamuoyunu yakından ilgilendiren ku
ruluşların malî durumları hakkında «Publicity» siste
mi diye adlandırılan bir sistem altında kamuya bilgi 
verilmesi usulü uygulanmakta ve ilan yolu ile kamu, 
ilgili teşekküllerin malî durumu hakkında aydınlatıl
ma yoluna gidilmektedir. 

Bu sistem, bizde de halen bankalar ve sigorta şir
ketleri için uygulanmaktadır. Bu cümleden olarak, anı
lan kuruluşların bilânçolarıyla, kâr ve zarar hesapları 
gazetelerle yayımlanmaktadır. Tabiî bu mecburiyet 
onların kuruluşlarına vücut veren kanunlarda yer al-

1 mış bulunmaktadır. Şahsen, bu hususun yaygınlaştı-
rılmasının yararlı olacağına inanmaktayım, örneğin : 

50 den fazla üyesi veya ortağı olan ya da belirli 
sayıdan fazla işçi çalıştıran; ama bu teklifte yer almı
yor, böyle düşünülebilirdi, ben sadece üyesi veya or
tağı olmayı kıstas olarak almış bulunuyorum. «Bütün 
ticaret şirketlerinin, kooperatifler dahil, sendikaların, 
derneklerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşları ile bunların aynı nitelikteki üst kuruluşları
nın, siyasî partilerin kâr ve zarar hesaplarıyla bilan
çolarının, her yıl gazetelerde yayınlanmasını» uygun 
düşünmüş bulunmaktayım. 

Bunu, bir yerde size yaşamış bulunduğumuz, he
pimizin birlikte yaşamış bulunduğu ve hafızalarımız* 
da yer etmiş bulunan bir olayın etkisi ile de aktar
maya çalışmış bulunuyorum : 
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Malumlarınız olduğu üzere, 1967 senesinde bir 
HASTAŞ şirketler topluluğu meydana getirildi ve bu 
kuruluşun sonradan ne gibi akibetlere duçar olduğu 
hepimizin malumudur. Şirket, örneğin; 1967 senesinde 
kurulmasına rağmen; 1968'de işlemlerinde usulsüzlük
ler, yapılan harcamalarda usulsüzlükler ve kâr zarar 
hesaplarında belirli farklılıklar ortaya çıktı. Eğer, bun
lar kamuya duyurulmuş olsa idi, bilançoların, "kâr ve 
zarar hesaplarının, ilânı şeklinde; belki daha 1968' 
lerde, 1969'larda bu şirketler topluluğuna bir kısım 
kişiler üye yahut ortak olmayacaktı ve kendilerini bu 
husustan, özel tabiri ile zikretmek istiyorum, IHastaş-
zede olmaktan belki de kurtarabileceklerdi. 

Maruzatım bu kadar, hepinize saygılar sunarım; 
teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Bu önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yoktur. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
- FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 

Uzunoğlu arkadaşımızın arzusunu, amacını gayet 
iyi anlıyoruz; fakat böyle bir hükmün idare ile ilgisi 
bulunmadığı için bu bölümde yer almasına katılamı
yoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

bir soru soracağım, arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Gayet tabiî buyurun. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Belki yeri uygun 

düşmeyebilir, yani bunu herhangi bir yerde ifade ede
biliriz; ama esasına muciben cevap verirlerse bizi ay
dınlatmış olurlar. Zaten bir redaksiyon komitemiz 
var, düzenleyeceğiz maddeleri; münasip bir yer her
halde buluruz, eğer iştirak ederler ve Yüce Kurulu
nuz da kabul buyururlarsa. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKILt 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; Ku
rumun aydınlatılması ve bunun yanında başka bir mü
essese de mevcuttur. «Devletteki bilgilerin vatandaşla
ra, idaredeki bilgilerin vatandaşlara açılması» diye ye
ni bir müessese vardır; fakat bunu bir hüküm olarak 
Anayasaya koymak uygun görülmüyor, ayrı bir ka-

6 . 9 . 1 9 8 2 0 : 4 

nun düzenlemesidir, Anayasada yer almasına katılamı
yoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Değerli üyeler; Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Sa

yın Anayasa Komisyonu katılmamaktadır. Bu itibarla 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

153 üncü maddeyi okutuyorum. 
C. İdarenin yargısal denetimi 

MADDE 153. — İdarenin eylem ve işlemlerine 
karşı yargı yolu açıktır. 

Cumhurbaşkanının, Anayasada tek başına yapaca
ğı öngörülen işlemleri, yargı denetimi dışındadır. 

İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, ya
zılı bildirim tarihinden başlar. 

İdarî yargı yetkisi, idarî işlem ve eylemlerin huku
ka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır; idarî eylem ve 
işlem niteliğinde yargı kararı verilemez. 

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş 
halinde, ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni ve genel 
sağlık nedenleriyle, yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesini sınırlayabilir. 

İdarî yargı, idare ile kamu görevlisi arasındaki gö
rev değiştirme ve nakil işlemlerine ilişkin davalarda 
yürütmeyi durdurma kararı veremez; ancak, iki ay 
içinde davayı esastan karara bağlamakla yükümlüdür. 

İdare, kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararları 
ödemekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili değişiklik önergelerini okutu

yorum. 13 değişiklik önergesi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 153 üncü maddesinin başlı

ğının «Yargı yolu» olarak değiştirilmesini arz 'ederim. 
Fuat AZGUR 

ISayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 153 üncü maddesinin 2 nci 

fıkrası ile 5 inci fıkrasının, madde metninden çıkarıl
masını arz ederim. 

Mehmet HAZER 

Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 153 ün

cü maddesinin beşinci fıkrasının madde metninden 
çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

— 654 — 



Danışma Meclisi B Î 144 6 . 9 . 1982 O : 4 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 153 üncü madde

sinin altıncı fıkrasının metinden çıkarılmasını saygıy
la arz ve teklif ederiz. 

Cahit TUTUM Aydın TUĞ 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 153 üncü maddesinin altıncı fıkrasının " 
madde metninden çıkarılmasını saygılarımla arz ve 
teklif «derim. 

Abbas GÖKÇE 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının «C. İdarenin yargısal dene
timi» kenar başlıklı 153 üncü maddesinin altıncı fık
rasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

'Paşa SARIOGUU Mehmet AKDEMİR 
MUhısin Zelkâi BAYBR S. Feridun GÜRAY 

ZelkÜ ÇAKMAKÇI Hayatta GÜRTA.N 
İsmail ŞENGÜN Mahmut AKİKILIÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 153 üncü maddesinin altıncı fıkrasının 

madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 
Azmi ERYIDMAZ 

Sayın İBaşkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «İdare

nin yargısal denetimi» başlığını taşıyan 153 üncü mad
desinin «İdarî yargı, idare ile kamu görevlisi arasın
daki görev değiştirme ve nakil işlemlerine ilişkin da
valarda yürütmeyi durdurma kararı veremez; an
cak, 'ilki ay üçiınıd'e davayı «sasıtan karara ibağlamaMü 
yükümlüdür» şeklinde olan altıncı fıkrasının, Tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Sayın İBaşkanlığa 

Tasarının, «İdarenin yargısal denetimi» başlıklı 
153 üncü maddede yer allaını ve «tdaıre liıle Ikamu 'gö
revlisi arasındaki görev değiştirme ve nakil işlemle
rine ilişkin davalarda yürütmeyi durdurma kararı
nın verilememesini ve hu davaların iki ay içinde esas
tan karara bağlanması yükümlülüğünü» getiren altın
cı fıkranın, madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Şerafettin YAR1KIN İsa VARDAL 
Sayın .Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 153 üncü maddesinin altın
cı fıkrasındaki «İdarî yargı, idare ile kamu görevlisi 
arasındaki görev değiştirme ve nakil işlemlerine iliş
kin davalarda yürütme karan veremez» kaydının 
madde metninden çıkarılmasını arz ederim. 

Mehmet HAZBR 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 453 üncü 

maddesiınin 'Mciınoi ûlkraisınıdaflci «İşlemleri» kelimesin
den sonra «Ve Millî Güvenlik Kurulu Kararları» iba
resinin de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Fevzi UYGUMBR Rifat BAYAZIT 
Turgut KUNTBR Ethem AYAN 

Adnan ERSÖZ 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 153 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Yargı yoluna başvurmanın usul ve esasları ka
nunla belirlenir.» 

M. Fevzi UYGUNER Turgut KUNTER 
Rifat BAYAZIT Adnan ERSÖZ 

'Bekir Sami DAÇE 

Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 153 ün

cü maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Fıkra : 
«idarece kamu görevlilerinin yer değiştirilmele

rine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerle ilgili açılan 
davalardaki yürütmenin durdurulması istemi sonuç
landırılmadıkça, kamu görevlilerinin harcırah veril
mesini gerektirecek biçimde yerleri değiştirilemez.» 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 153 üncü maddesinin altın

cı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Fuat AZGUR 
«Kanunun, yürütmenin durdurulması kararı ve

rilmesini sınırladığı haller saklı olmak üzere, Anaya
sanın 33, '34, 58 ve 134 üncü maddelerine ilişkin ida
rî işlemler aleyhine açılan davalarla, kamu görevli
lerinin nakil ve tayinlerine ilişkin davalaıda, idarenin 
savunması alınmadan yürütmenin durdurulmasına 
karar verilemez.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
İlk değişiklik önergesi Sayın Azgur'un, başlıkla 

ilgili. 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
1961 Anayasasında da 1(14 üncü maddede «İda

renin yargısal denetimi» diye bir tabir vardı; fakat 
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bunun birtakım yanlış uygulamalara zemin hazırla
dığı gerekçesiyle 12 Mart 1971'den sonra değiştirildi 
ve onun yerine «Yargı yolu» ibaresi kondu. 

Gerçekten «İdarenin yargısal denetimi» deyimin
den, sanki idarî yargı, sürekli olarak idareyi denetle
meye ve teftişe tabi tutacakmış gibi bir anlam çıkı
yordu. Halbuki «Yargı yolu» deyiminden vatandaş
ların, yargıya idarî işlemlerden ötürü başvurmaları
nın mümkün olduğunu anlamak gerekirdi. Nitekim, 
burada da 153 üncü maddenin hemen birinci fıkrasın
da «idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 
açıktır» deyimi vardır. O itibarla, bu ibareye ve tat
bikattaki gelişmeye uygun olarak madde başlığının 
«Yargı yolu» diye düzeltilmesini uygun gördüm. Tak
dir Yüksek Kurulundur. 

İSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
A'ÖBA'S GÖKÇE — Lehinde Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — ©uyurun (Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Gerçekten Sayın Azgur'un açıkladığı gibi, «İda

renin yargısal denetimi» sözü, yani idare bir denetim 
yapıyor, bu denetim yargısal, idarenin denetimi. 
Çünkü denetim idareye ait. Nasıl bir denetim?.. Yar
gısal denetim. Yani bu üç kelime, idarenin bir dene
tim yaptığını, bu denetimin de yargısal olduğunu gös
teriyor gibi bir durum söz konusu. Oysa Sayın Az
gur'un açıkladığı gibi, ya Azgur'un belirttiği biçimde 
«Yargı yolu» ya da «İdarenin yargı yoluyla denetimi» 
olması gerekirdi. Çünkü, denetimi yapan yargıdır. 
«Yargı yoluyla denetimi» ya da «Yargı yolu» olmalı 
idi. Burada «idarenin yargısal denetimi», sanki bir 
denetim yapıyor idare, idarenin yaptığı bu denetim de 
yargısaldır gibi bir anlam çıkıyor. 

Teşekkür ederim. ıBenim arzım bundan ibaret. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. , 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAlŞKANVEKÎLt 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — 'Katılıyoruz Sayın (Başka
nım. «Yargı Yolu» başlığı olarak değiştirelim. 

BAŞKAN — «Yargı Yolu» balığı olarak. 
Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonu, Sayın Azgur'un önergesine 

katılıyorlar, önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın Hazer'le Sayın Genc'in bu maddenin 5 in
ci fıkrasının metinden çıkarılmasıyla Ugili, 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, o «5» «6» 
olması lazım. Oradaki yanlış. Benimki «6» olması 
lazım. 

BAŞKAN — Evet. O halde, diğer önergelerle bir
likte işleme koyacağız. 

Değerli üyeler; 
6 ncı fıkranın çıkarılmasıyla ilgili 9 önerge var. 

Takdir buyurursunuz 9 önerge sahibine söz vermem 
mümkün değil. Bu itibarla, sırada bulunan bir öner
ge sahibi üyeye söz vereceğim. Ondan sonra o üyenin 
açıklama yapmasını müteakip eğer ilave bir açıkla
ma yapmak isteyen bir sayın üye olursa, (diğer öner
ge sahiplerinden) bir önerge sahibine söz verebilirim. 

önergeleri tetkik eden Heyet, Sayın Hazer'i başa 
koymuşlar; fakat Sayın ıHazer yoklar. Ondan sonra 
Sayın Tutum'la Sayın Tuğ'un önergesi var. 

Sayın Tutum, siz mi, Sayın Tuğ'mu?.. Buyurun 
Sayın Tutum. 

CAHlT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Metinden çıkarılmasını önerdiğimiz fıkra, me
mur hukukunun en önemli unsurlarından birini teş
kil eden memur teminatını kısıtlayan bir fıkradır. 
«idarî yargı, idareyle kamu görevlisi arasındaki gö
rev değiştirme ve nakil işlemlerine ilişkin davalarda 
yürütmeyi durdurma kararı veremez. Ancak iki ay 
içinde davayı esastan karara bağlamakla yükümlü
dür.» Bu fıkra iki açıdan büyük sakıncalar taşımak
tadır-

Birincisi; görev ve yer değiştirme ihtilafları ül
kemizde idare ile personel arasında en sık rastlanan 
ihtilaflardandır. Üzülerek belirtirim ki, geçmiş dö
nemlerde, hemen hemen her iktidar zamanında görev 
ve yer değiştirme işlemleri memurları tecziye etme 
amacıyla kullanılmıştır. Öylesine yaygın hale gelmiş
tir ki, idare makul bir sebep göstermeksizin kışın or
tasında hem idareye, hem de personele büyük yük
ler yükleyen önemli nakil tasarruflarında bulunmuş 
ve bu o kadar sık tekerrür etmiştir ki, devlet kese
sinden bir yıl içinde yalnız harcırah olarak ödenen 
paralar büyük miktarlara baliğ olmuştur. 

Genellikle ülkenin coğrafi yönden oldukça geniş 
ve sosyal yönden çok değişik nitelikte bulunması 
nakil tasarruflarının bir tecziye aracı olarak kulla
nılmasını kolaylaştırmıştır. Eskiden «Mecburî tahvil» 
denilen müessese vardı 788 sayılı Memurin Kanu
nunda. Bu da ancak belli hallerin vukuunda memu
run bir yerden diğer bir yere atanmasını öngörürdü. 
idareler bu işi memurları iktidarla bağımlı kılmak 
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için bir baskı aracı olarak memuriyet tahvilini ve 
naklini kullanmışlar, son derece ıstıraplı yaralar aç-
mışlardıi'",, 

Bu nedenle herhalde yürütmenin durdurulması 
bugünkü uygulamada Danıştay Kanunumuza iki şar
tın birden tahakkuk etmesine bağlı olduğu için son 
derece titizlikte ancak verilebilecek bir karardır. Bu 
nedenle yürütmeyi durdurmanın bütünüyle ortadan 
kaldırılması memur hukukuyla kesinlikle bağdaş
maz. Bugün yürütmenin durdurulması ancak işle
min açıkça kanuna aykırı olması, aykırı olduğunun 
belli olması ve yürütmenin durdurulmasında kesin 
bir zaruret bulunması, bir mazarratın bulunması hal
lerinde verilebilmekte, bu iki şart birden aranmakta
dır. Bu nedenle, geçmişte olduğundan çok daha ti
tiz biçimde bu kararların verileceği beklenir. 

öte yandan, öylesine zorunlu haller olabilir ki, 
yürütmenin durdurulmasının verilmemesi idarenin, 

yani hizmetin yararına da olmaz. Çok kısa bir süre
de, hele böyle belirttiği iki aylık bir sürede verile
cek olan bir karardan sonra iptal kararını alan bir 
kimse gittiği yerden tekrar eski yerine dönerken 
Devlete oldukça malî açıdan külfete mal olacaktır. 
Kaldı ki, iki ay içinde davayı esastan karara bağla
mak da pratik değildir Sayın Başkanım. Nereden 
bakılırsa bakılsın yürütmeyi durdurma müessesesi 
memur hukukunun ve teminatının ayrılmaz bir par
çasıdır. 

Bu nedenle, nakil işlemlerinde ve görev değiştir
me işlemlerinde yürütmeyi durdurma kararını men 
eden bu fıkranın metinden çıkarılması ferahlatıcı 
olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
AZMİ ERYILMAZ — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Eryılmaz, buyurun. Hiç 

olmazsa, 9 önerge sahibinden iki sayın üyeye açık
lama yapma bakımından söz vermiş olalım. 

Buyurun Sayın Eryılmaz. 

AZMİ . ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Önce Komisyona bir sitemim var. Bu sitemimi, 
şimdiye kadar çok konularda olumlu reylerimle des
teklediğim Komisyon, herhalde Danıştay maddesi
ne geldiği zaman fevkalade rejimden de daha zalim 
bir hüküm getirmiştir. Anayasa kabul edildikten son
ra artık demokratik bir rejime giriyoruz. Bugünkü 
fevkalade rejimin getirmiş olduğu yürütmenin dur

durulması sisteminden demokratik bir döneme ge
çişte yürütmenin durdurulması sisteminin daha ağır 
şartlarla getirilmiş olması, demokrasiye geçtiğimiz 
zaman maalesef şimdiye kadar çok desteklediğim bu 
Saygıdeğer Komisyonun bir noksanlığı olarak teza
hür edecektir. 

Neden?.. 12 Eylül 1980 harekâtından sonra Millî 
Güvenlik Konseyince fevkalade hal ve şartlar içinde 
kabul edilmiş olan 27 . 10 . 1980 gün ve 2324 sayılı 
Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunda bile böyle ka
tı, idarî yargının yetkisini tamamiyle kısıtlayıcı bir 
hüküm getirilmemiş; ancak 5 inci maddesinde «12 
Eylül 1980 tarihinden sonra Bakanlar ile bakanların 
yetki verdiği görevlilerce kamu personeli hakkında 
uygulanan ve uygulanacak olan işlemlerin ve alınan 
kararların yürütülmesinin durdurulması istemi' ileri 
sürülemez.» denmiştir. 

Halbuki, Anayasa Tasarısının 153 üncü maddesin
de, normal demokratik idareler zamanında dahi, hiç
bir ayırım yapmadan görev değiştirme ve nakil iş
lemlerinin, yürütmeyi durdurma kararının verileme
yeceği hüküm altına alınmıştır. Bugün, 116 yıllık Da-
nıştayın, Konseyin işbaşına getirmiş olduğu Başkan
lar Kurulunun hazırlamış olduğu rapordur. Yine, 
dün Adliye Vekilinin televizyonda bahsettiği gibi, 
Danıştay bir reform geçirmiştir. Maalesef üniversi
telerimiz, bu reformda geciktiği halde, Danıştay bu 
reformu birkaç ay önce; 6 ay önce, 8 ay önce ge
çirmiş, yine kanununda yürütmenin durdurulması 
son derece güçleşmiş olmakla beraber, yürütmenin 
durdurulması müessesesi yerinde bırakılmıştır. Bun
lara, olduğu gibi, iştirak ediyorum. Peki, bu Komis
yon bu ilhamını nereden almıştır? Hangi arkadaş 
akıl vermiştir, nasıl oluyor bunu öğrenmek istiyo
rum?.. 

Bu bakımdan Komisyon, memurların (Bir tarih
te İnönü'nün dediği gibi) dengini, Ağrı'ya, Bitlis'e 
ve Van'a taşımak üzere, hazır bir vaziyete getiril
memesi lâzımdır. Esasında, sabahleyin bu kürsüden 
izah ettiğim gibi, Danıştaya politikayı, politikacılar 
sokmuştur. 

Bu kürsüden arz ettiğim gibi, TRT'nin Genel 
Müdürü, Merkez Bankasının Genel Müdürü ve va
lilerin merkeze alınması sokmuştur. Eğer Komisyon 
bunları yargı dışı bırakmış olsa idi burada, Komis
yonu şimdi hararetle tebrik edecektim. 

Bu bakımdan, küçük memurların hiçbir günahı 
yoktur. Komisyonun derhal bu fıkrayı çıkarmasını 
diliyorum. İki aylık bir kararda hukukî hiçbir daya-
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nak yoktur, imkânsızdır. Hukuk imkânsızlıklarla uğ
raşamaz. Bu bakımdan, içlerinde kamu hukuku pro
fesörlerinin de bulunduğu Komisyona, ben bu konu
da sorarım; iki aylık bir dönemde nasıl dava ta
mamlanacaktır?.. Danıştay da yazılı yargılama usu
lü vardır. Başka bir şey de yoktur. Danıştaydaki ya
zılı yargılama muhakeme usulünde bir dosyanın ta
mamlanması için altı aylık bir süre geçmesi lâzım
dır. Kaldrki, biraz önce bir arkadaşımız da «Savun
ma alınmadan yürütmenin durdurulması kararı veri
lemez.» demişti. Sayın Haznedar, bilmiyorum bura
dalar mı; bir" senedir yürütmenin durdurulması ka
rarını alamamıştı. Dosyayı bir sene sonra tekemmül 
etmiştir. 

Saygılarımla. (Bravo sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önergenin lehinde, aleyhinde daha evvel söz 

alan sayın üyeler var, onları bir okuyorum : Sayın 
Yeğenağa aleyhinde, Sayın iğneciler aleyhinde, Sayın 
Gürbüz lehinde, Sayın Yarkın lehinde. 

Sayın İğneciler, Sayın Yarkın ve Sayın Gürbüz 
konuşacaklar, 

Buyurun Sayın Yeğenağa. 

ABBAS GÖKÇE — Önergem olmasına rağmen, 
Sayın Başkanım, bir Danıştay mensubu olmama rağ
men, kabul buyurmadınız. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, ben de size teşekkür 
ederim. Şu bakımdan : Bakınız, baştan itibaren da
ha ilk söz alındığı zaman, önerge sahipleri görüştü
ğü zaman, bu 5 üye işaretle Divan Katiplerine isim
lerini yazdırdılar ve ben de sayın Divan Katibi ar
kadaşlardan bu isimleri aldım. Siz şimdi altıncı ola
rak sıradasınız. Niçin söz vermiş olmayalım?.. 

ABBAS GÖKÇE — Lütfen önergelerin tarihleri
ne bakar mısınız?. Önergeler evvela tarihlerine ve 
sonra aykırılıklarına göre işlem görür. En" eski tarih 
benimdir. Niçin diğerleri bana tekabbül etti?... 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, bu hırçınlığa lüzum 
yok. Önergeleri sıraya çok değerli bir Heyet koy
muştur-

ABBAS GÖKÇE — içtüzükten bahsediyorum 
ben-

'BAŞKAN — Efendim, içtüzükten bahsediyorsu
nuz; ama neye göre sıra yapıldığını da bilmeniz lâ
zım. Evvela aykırılığa göre konuluyor sıraya, ondan 
sonra sıra ile hangi fıkralar önde geliyorsa o fıkra
lar konuluyor çok rica ederim. Yani, size söz ver
memekte Başkanlığın bir kastı olmadığını bilmeniz 
lâzım. Bunu daima yapıyorsunuz. Rica ederim. 

ABBAS GÖKÇE — Siz daima yaptınız. Evvela 
tarih, sonra aykırılık. Siz daha evvel aynı şeyi tek
rar ettiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz vermedim lütfen oturun. 
Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Sayın Abbas Gökçe'nin reaksiyonu, Danıştaydan 

kalma bir huydur, affedin efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, eğer ben Danıştayı ta

nınmaydım, Sayın Azmi Eryılmaz konuşurken ağla
mam gerekirdi. Ben, o Danıştaya gelmiş bir paşayı 
gördüm, Danıştay üyelerinden biri sordu öbürüne 
«Bu paşa bizim paşamız mı, onların paşası mı?..» di
ye. Dnaıştay bu dereceye gelmiş bir müessese idi. 
En son, reforma tabi tutuldu. Ona inanıyorum. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Konuya gelelim... 
TURGUT YEĞENAĞA — Konu işte bu. işte 

böyle başlamış bir müessesenin, neticeten verdiği ka
rarlardaki isabetsizlik çıkmış oluyor. Durdurma ka
rarı... Düşünün, vilayetten vilayete nakil için değil 
bu kararlar, bir bakanlıkta, bir odadan bir odaya 
nakline dahi karşı gelmiştir Danıştay. 

ikincisi, Danıştay durdurma kararı verdi, geldi 
daireye durdurma kararı, daha onun nakil kararı 
kendisine tebliğ edilmeden geldi... Bazan da çok er
ken davranmıştır Danıştay. Biz bunları gördük. 
Onun için Komisyonun getirdiği metin tam yerinde
dir. öyle keyfî bir kuruluş olamaz. 

E. YILDIRIM AVCI — öyledir. Çok doğru... 
TURGUT YEĞENAĞA — iki ay içinde de ne-

ticelendirilmesi lâzım. Sayın Azmi Bey söyledi Sayın 
Haznedar'a bir sene geçmiş hiçbir işlem görmeden. 
iki ay içinde mecbur ediyor. Yalnız Ankara'daki me
muru düşünmeyelim. Ankara'daki bürokratlar del
me - takma, hep birbirlerini biliyorlar, Danıştayda-
kileri de biliyorlar, Sayıştaydakileri de, Anayasa 
Mahkemesindekileri de ; ama Anadolu'daki memu
run müracaatına hiç kimse cevap vermiyor, iki ay 
olarak konan vakit, Anadoludaki memurun da hak
kını korumak için kâfi bir zamandır. Yalnız Anka
ra'yı düşünmeyin, yalnız Ankara'daki bürokratları 
düşünmeyin Anadoluda da var. 

Onun için madde yerindedir. Danıştay inşallah 
bundan sonra reforma olmuştur, inşallah buna rağ
men, iyi davranır ve bir daha «Bu paşa bizim paşa
mız mı onların paşası mı?» demekten vazgeçer. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
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Değerli üyeler, Başkanlığın iyi niyetinin bir ifa
desi olarak, diğer üç konuşmacının birinden rica edi
yorum; lütfen hakkınızı Sayın Gökçe'ye verin de, 
Gökçe'ye söz vermek suretiyle, Başkanlığa karşı bu 
davranışında yersiz olduğunu göstermek istiyorum. 

Sayın Yarkın, veriyor musunuz?.. 
ŞERAFETT1N YARKIN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. (Alkışlar). 
Çok değerli üyeler; burada 9 tane önergenin ben, 

bu gayet sıkışık durumda, tek tek tarihlerini tetkik 
edebilecek durumda değilim. Ancak, çok değerli ar
kadaşlarımızın yaptığı hazırlığa uyarak ben önerge
leri sunuyorum. Bu itibarla, Başkanlığın suçlanması 
ve bu arkadaşlarımızın suçlanması doğru bir şey 
olmuyor. 

BEKİR SAMI DAÇE — Sayın Başkan, usul hak
kında bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 
BEKÎR SAMI DAÇE — Sayın Başkan; biz bu 

tasnifi yaparken veriliş tarihini dikkate almıyoruz; 
içtüzüğümüz gereğince aykırılık sırasını dikkate alı
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim; arz ettim ben. 
BEKİR SAMI DAÇE — Bunu arz etmek iste

dim. 
BAŞKAN — Sayın Daçe, sizin verdiğiniz bu iza

hatı ben, daha evvel Genel Kurula ve Sayın Gökçe'ye 
cevap olarak arz ettim. 

Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun efendim^ 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Sayın Başkanımız büyük bir centilmenlik ve an

layış eseri ile bana söz verme imkânı bahşettiği için, 
huzurunuzda kendisine teşekkür ederim. (Alkışlar ve 
«Bravo» sesleri). 

Ben, hiçbir zaman Başkanlığı eleştirmek ya da 
Başkanlığı (Dilim varmıyor) küçük düşürücü bir ha
reket içerisine girme meylinde değilim. Böyle bir dav
ranışım olmuşsa Başkanlıktan, huzurunuzda özür di
lemeyi de bir borç bilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe, bu
yurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Bir Danıştay mensubu olarak söz almamı, hele 
en eski tarihli bir önerge sahibi olarak söz almayı 
istiyordum. Bütün isteğim bundan ibaret, içtüzü
ğümüzde de önergeler veriliş tarihine ve aykırılığına 
göre öncelikle işlem görür. Benim iddiam bu idi. 

Gönül arzu ederdi ki, burada Danıştay aleyhin
de konuşan bir arkadaşım, Danıştaydan dolayı bir 
derdi olmayan birisi ola ve Danıştay adı geldiği za
man, bu Meclise ilk geldiğinde, ayağını yere vura
rak, «Danıştay, Danıştay» demeyen, şahsî davası ol
mayan bir kişi ola. Fakat şahsî davası olan ve Danış
taydan umduğunu bulamayan bir arkadaşım gelip 
burada, bizim adımızdan da bahsedip Danıştayı bu 
derece yermesi gerçekten üzüntü verici olmuştur. 

Yine ben bu arkadaşımın duygularına saygı gös
teriyorum. Çünkü bir davada kaybetmek çok acıdır. 
Hepimiz, kaybettiğimiz davadan sonra duygularımızı 
düşünelim ve o duygularımızın sonucundaki davranış
larımızı herkesin hoş görmesini diyelim; hoş görül
mesi de bir bakışma normaldir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
Getirilmek istenen nedir?. Memurlar bir yerden 

alınıp bir yere gönderilecekler siyasî iktidarlar tara
fından; buna, memurların dava açıp tehir-i icra is
teme hakları olmayacak... 

Hani bu kürsüde ilk günler hepimiz hukukun üs
tünlüğünü koruyacağımıza yemin etmiştik?... Bugün
kü bu iktidarımız, bin şükürler olsun, çok iyi; fakat 
yarın öyle siyasî iktidarlar gelir ki, gelmesiyle birlikte 
bütün memurları dama taşı gibi her yere dağıtabilir. 
Memur güvencesi nerede kalır?. 

Arkasından başka bir iktidar gelir, bu sefer onun 
bozduğunu öbürü bozmaya başlar, bir curcunadır sü
rüp gider; memlekette ne huzur kalır, ne memur gü
venliği kalır. Sonuçta dava sonunda da yine Hazine-i 
Maliye milyonlarca ve milyarlarca lira tazminat öde
mek zorunda kalır; dava kazanıldığı takdirde. 

Bu yönden, benden evvel konuşan çok değerli ar
kadaşlarım gayet güzel izah ettiler; Yüce Konseyimi
zin bile istemediği sert maddeleri, sert hükümleri bu
raya getirmenin hiç anlamı yoktu. Bu sert maddeler 
ki, Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunda öngörülen 
şeklini arkadaşlarım izah ettiler; bugün idarî Yargı 
Usulü Kanunu var. O Kanunda da bu sert madde 
yoktur. Bu derece bir sert maddenin getirilmesiyle, 
gerçekten Yüce Komisyonumuz bu davranışıyla beni 
de şaşırttı. 

Öte yandan Yüce Komisyonumuz diyor ki, «Me
murlar hakkında açılan dava iki ay içerisinde karara 
bağlansın...» Nasıl?... Yüce Komisyonumuz, İdarî Yar
gılama Usulü Kanununu incelemediler mi?... Bir da
vanın tekemmül etmesi, görülebilir bir hale gelmesi 
beş aya bağlıdır. En azından beş ay içerisinde tekem-
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tmül eder. Bir memuru tayin ediyorsunuz; Ankara'dan, 
İstanbul'dan alıp Hakkâri'ye veriyorsunuz, ondan son
ra aradan beş ay geçiyor, idare Mahkemesi ya da 
Danıştay iptal kararı veriyor, ondan sonra o memu
run aldığı iptal kararı neye yarar?.. Hazinenin ödeye
ceği milyonlarca liralar heba olmaz mı?... 

Takdir Yüce Kurulumuzundur. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, bir 

yanlış anlama oldu... 
BAŞKAN — Çok kısa lütfederseniz; çok kısa, 

lütfen. 
TURGUT YEĞENAĞA — Çok kısa ve veciz. 
BAŞKAN — Yalnız, konuşmamızın, cevabımızın 

kırıcı olmamasını, çok rica ediyorum Sayın Yeğen-
ağa. Sizin olgunluğunuzdan, yaşınızdan ve kemaliniz
den bunu bekliyoruz. 

TURGUT YEĞENAĞA — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Abbas Gökçe, «Bir davasını kaybettiğin

den dolayı» diye bana telmih etti. Kendisiyle karşılaş
tığım zaman burada ilk yaptığım şey, böyle bir şeyi 
ezer gibi bir hareket olmuştur. Hâlâ da içimdedir 
o hareket. 

Davayı aynen anlatıyorum; bilesiniz. Şahsî bir da
va değildir bu. 

Ben şahsen bu yaşa geldim hiç dava açmadım, 
kimseyi de şikâyet etmedim; kendi işimi kendim gö
rürüm. Hadise şu efendim; ibretle dinleyelim lütfen : 

Hükümet, o zaman idaresinde bulunduğum bir 
şirkette yeni yatırım yapmak için santral kurmak için 
müsaade verdi. Proje hazırlattık, tki tane santral ya
pılacak. O iki santral için 145 milyon Dolar kredi 
temin ettik; 25 sene vadeli, % 8,75 faizli, o tarihte 
ve bugün bu faizle, bu vadede kimse para alamaz 
Türkiye için. Geldik, Türkiye'de sermaye tezyidi ya
pacağız, ortak adedini artıracağız Türk parası ihtiyaç
larını karşılamak için, tam o sırada TEK Umum Mü
dürü Bakanlığı dava etti. 

HAYATİ GÜRTAN — Gazetede vardı efendim 
bunlar. 

TURGUT YEĞENAĞA — Bir dakika, anlata
yım. 

«Bu şirkete yatırım imkânı verdiğiniz için, bizim 
menfaatlerimiz baltalanıyor.» diye. Danıştayın Kuru
luş Kanunu, böyle bir davayı müzakere etmeye dahi 
müsait değil. Danıştayın Kuruluş Kanunu mugayir; bir 

Devlet dairesi Devleti Danıştaya dava edemez. Tür
kiye Elektrik Kurumu davayı açtı, biz müdahil ola
rak girdik. Ondan sonra, 21 kişilik Genel Kurulun 
20'si ayağa kalktı (hepsi ayağa kalktı ya) : «Türk Mil* 
letinin nef'ine hareket eden Danıştay, bunların yatı
rım yapmamasına karar vermiştir...» 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; ke
sinleşmiş bir dava hakkında... 

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, bakın çok kısa bir 
cevap verecektiniz. Siz bir dava mevzuunu burada açık
lıyorsunuz. 

TURGUT YEĞENAĞA — Davayı söyledi, anla
tıyorum ben. 

BAŞKAN — Lütfen, size.... 
TURGUT YEĞENAĞA — İbret olsun diye an

latıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yeğenağa... 
TURGUT YEĞENAĞA — Sabredin dinleyin, 

bitiriyorum. 
MUHSİN ZEKA1 BAYER — Derhal kesin sözü

nü Sayın Başkan. 
AZMİ ERYILMAZ — Olmaz böyle şey efen

dim, Danıştaya sataşma var. 
TURGUT YEĞENAĞA — Bitiriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, rica ediyorum. 
TURGUT YEĞENAĞA — Bitiriyorum efendim. 
AZMİ ERYILMAZ — Hadiseleri tahrif ediyor. 
BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, bakın; söz başlar

ken bir ricada bulundum. 
AZMİ ERYILMAZ — Hadiseleri tahrif ediyor. 
TURGUT YEĞENAĞA — Hayır, tahrif etmiyo

rum, aynen anlatıyorum. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Hayır efendim, ko

nuşamaz. 
BAŞKAN — Bitiriyorlar. 
TURGUT YEĞENAĞA — Dava benim değil

di, ben müdahildim; millet adına müdahildiım, o ka
dar. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Devlet memuru 
için konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Bitiriyorlar, rica ederim Sayın Ba-
yer. 

MUHSİN ZEKAI BAYER — Dinlemiyoruz efen
dim. 

TURGUT YEĞENAĞA — Mevzubahis dava bu
dur efendim. Türk Milletinin nef'ine bu dava reddedil
miştir, Hükümet ve bu yapılar geri çevrilmiştir, 145 
milyon dolar kredi iade edilmiştir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
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AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkanım, bir mü
esseseye sataşma var. Eğer bir şahsa sataşma olmuş 
olsaydı zabıtlardan bunu sildirmezdim ve hukukî yö
nünü o karara iştirak eden bir üye olmak sıfatıyla 
ve oybirliğiyle verilen bir karar olması dolayısıyla 
tavzih ediyorum. Çünkü TEK'e bağlanmıştır Elektrik 
Şirketi; bunlar da TEK'e bağlanmıştır, bu rejimde 
kurtarmak istiyorlar. 'Bunu tavzihen söylüyorum» (Al
kışlar) 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, zapta geçmiştir; 

lütfen. 
Sayın iğneciler söz sizde; aleyhte istemiştiniz, bu

yurun. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Bu maddenin bu kadar çok elektrikleneceğini tah

min etmiyordum. Aslında biz davanın esasını bırak
tık sadece yürütmenin durdurulmasıyla ilgili kısmını 
tahlil ediyoruz, tenkit ediyoruz. 

Ben idareci ve eski bir vali olarak hükümetlerin 
en çok üzerinde tasarruf ettiği, âdeta yüzde yüz de
ğiştirdiği bir mesleğe mensubum. Yüzde oranı itiba
riyle hiçbir meslek valilik kadar hükümetler tarafın
dan yer değiştirilmiş veyahut merkez emrine alınmış 
değildir. Buna rağmen önergenin aleyhinde konuşa
cağım. 

Şunu da peşinen ifade edeyim; madem herkes bu
rada hesap verir gibi bir hal alıyor; herhangi bir şe
kilde bu konularla ilgili Danıştaya bir davam olma
mıştır ve açmayı da düşünmemişimdir. 

Sayın Danıştayımızın yürütmeyi durdurma yetkisi 
öteden beri var; ama son zamanlara kadar bu yet
kiyi senede bir defa, iki defa (Bilhassa memurlarla 
ilgili) kullanmıştır; 30 sene, 40 sene, 25 sene önce. 
Sonradan o hale geldi ki, artık davanın esası hiç 
önemsenmedi, doğrudan doğruya yürütmenin durdu
rulması kararları verildi. Devirlere ve iktidarda bu
lunan partilere ve koalisyonlara göre de ölçüler de
ğişti. Hangi memur Danıştaya gittiği takdirde yürüt
me kararını alabilir veya alamaz; bunun da bir öl
çüsü, bir kıstası olmadı ve de bu konu, bu tasarruf 
son derece politik olarak, tayin edenlerin politikası 
kadar, hatta onları da aşacak bir politikanın içinde 
sürdü gitti. 

Hal böyle olunca, zaten huzurunuzdaki Anayasa 
geçmiş devirlerin yaralanna, kötülüklerine bir mer
hem olsun diye getirilmiş; çeşitli maddelerle çeşitli 
Önlemler koymuşuzdur, koymakta da devam ediyoruz. 
Bu da onlardan bir tanesidir. 

Sayın Danıştayımızın bazı üyeleri eğer bu takdir 
haklarını gerçekten herkesi tatmin edecek, huzura 
kavuşturacak bir biçimde kullanmış olsalardı böyle 
bir maddenin huzurumuza gelmemesi lazımdı, gern 
çekten de gelmemeliydi; ama bu bendenizce de bir 
zaruretin ifadesidir. Bu -itibarla idareler bu işi her 
zaman kötüye kullanacak, keyfî memur nakledecek^ 
şeklinde düşünmemek lazımdır. Biz bundan sonraki 
idarenin kötü tasarruflarda bulunmayacağına kani olf 
duğumuz gibi, Danıştayımızın da lüzumsuz yere bü 
mekanizmayı aşındırmamasını temenni ediyoruz. 

Bu itibarla yürütmenin durdurulması işlemi da
vasından ziyade davanın esasına geçip karar verme
sini daha şayanı tercih buluyoruz. Eğer idare bir ka
sıt işlemişse, kanunun dışına, maksadının dışına çık
mışsa o zaman tazminata mahkûm olur ve her za
man da böyle tasarrufları yapmaktan kendini alıkor. 

Binaenaleyh, bu konuda idarelere, hükümetlere;, 
geniş manasıyla icra organına memurları nakletme ,̂ 
başka göreve verme, yer değiştirme konularında yü
rütmenin durdurulmasına, geçtiğimiz tecrübelere de 
istinaden ben de karşı çıkmak istiyorum. Fikirlerimi 
saygıyla arz ederim. 

Teşekkürlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Gürbüz, buyurunuz efendim, lehte söz is

temiştiniz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hukuk devletinin teminatlarından biri olan idarî 

kararların yargı yolunu görüşmekteyiz. 

Kaldırılması düşünülen fıkrada, idarenin tayin ka
rarlarına karşı yürütmenin durdurulması kararı veril
meyeceği öngörülmektedir. Daha önce 521 sayılı Da
nıştay Yasamızda idarenin tayin kararlarına ait yü
rütmeyi durdurma kararı verilebiliyordu. Şu hallejr-
de verilebiliyordu : «idarî işlemin uygulanması hja-
linde telafisi güç veya imkânsız zararların doğnusı 
veya idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şart
ları hallerinde» verilebiliyordu. 

6.1.1982 gün ve 2577 sayılı Güvenlik Konseyi-
mizce çıkartılan idarî Yargılama Usulü Kanununun 
27 nci maddesi bu konuya şöyle bir değişiklik getir
mişti. Bu iki şartı bir arada aramıştı, «Veya» yi kal
dırıp «Ve» yapmıştı ve yürütmeyi durdurma yetkisi 
şöyle olmuştu : «idarî işlemin uygulanması halinde 
telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve ida
rî işlemin açıkça hukuka aykırı olması» şeklinde iki 
şartın bir halde bulunmasını aramıştı, yürütmeyi dur
durma kararı için. Buna istisna olarak olağanüstü hal 
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ve sıkıyönetim ilan edilen bölgelerdeki tasarrufları 
bunun dışında bırakmıştı. 

Sayın Komisyonumuz iki hali de aşarak hem ida
rece telafisi güç zarar olsun, hem de idarî işlemin 
açıkça hukuka aykırılığı ta başında belirgin olsun, 
yine Danıştay yürütmeyi durdurma kararı veremeye
cektir. 

Ben başlangıçtaki tümü hakkındaki konuşmamda 
bunu biraz tepki olarak görmüş ve d? bundan sonra 
devam eden, iki ayda davanın bitmesini zorunlu kı
lan bölümüyle de gerçekçi bulmamıştım. Çünkü ida
renin baştan verdiği tayin kararını ta baştan Danış
tay incelerken, telafisi güç zarar doğuracağını göre
cek ve yine açıkça hukuka aykırılık görecek; iki hali 
birlikte de görecek ve yine yürütmeyi durdurma ka
rarı verilemeyecek. Belli ki, bunun sonunda büyük 
bir ihtimalle bu tayin tasarrufu iptal edilecek. Hal 
böyle olunca memuru belli yere zorla göndermek ve 
yine sonra, iptal edildikten sonra geri gelmesini sağ
lamakla memurun büyük ölçüde cezalandırılması ön^ 
görülüyor burada. 

Tayinin başka bir güçlüğü de var : Diğer disiplin 
suçlarında çoğu zaman memurun kendisi zarar gö
rür. Tayinde, hele günümüzde geçirdiğimiz ağır eko
nomik şartlarda memurun çoluğu çocuğu, ailesi de 
birlikte zarar görür. Memur çoğu zaman bir tayinle 
açlıkla başbaşa kalır. Türkiye'nin bir yerinden en uzak 
bir yerine bir kamyon bugün 50 bin, 60 bin, 80 bin 
liraya gidiyor, belki daha da fazla istiyor. Bir kam
yona eşyayı taşıyabilmek 10 - 15 bin lirayı buluyor. 
Bilmiyorum son zamanlarda hiç ev taşıdınız mı? Bel
ki yeni gelen arkadaşlarımız eşya taşımışlardır ve bu
nun dar gelirli, bugünün güç koşullarında geçinen 
bir memur olduğunu düşünün; bundan daha büyük 
verilecek bir ceza herhalde işten el çektirmek oluyor. 

Bu kadar büyük ve ağır cezayı verirken idarenin 
iptal edeceği tasarrufta, bütün dünyaca da uygula
nan idare hukukunun yargılamasını kabul eden bütün 
ülkelerde tehiri icra ya da yürütmeyi durdurma ka
rarı birlikte alınır; iki hak birlikte verilir. Davayı 
açar, ikisini de beraber getirebilir. Ayrı bir hüküm 
varsa, Sayın Komisyonumuz söyleyebilirlerse memnun 
olurum; ben tespit edemedim. 

Şimdi, böyle olunca Sayın Komisyonumuzun (Ger
çekten Sayın Eryılmaz sormuşlardı) memuru bu 
kadar zor şarta koşmasının nedeni ne olur acaba? 
Çünkü Danıştayımız yeniden düzenlendi. Mahkeme
ler işbölümleri yaptılar, reform diyebileceğimiz yeni 

bir yasayla yeniden düzenleniyor. Bundan sonrası için 
artık güvenmeliyiz. Güvenmeliyiz ki, hukuk devleti
mizi kuracağımız temellerden bir tanesi de Danıştay; 
buna güvenmezsek, bu müesseseyi bu şekilde yargı
lar, zor durumda bırakırsak yarın hukuk devletimiz 
güçlük çeker yürürken. 

Eğer yarın gelecek idareler çok haklı tayin karar
ları verecekler diye düşünüyorsak bilemiyorum; çün
kü geçen idarelerde, bakın bir yılda yürütmeyi dur
durma, tayinle ilgili Danıştaya açılan dava sayısı 19 
bin adetti; bir yılda. Danıştay ikinci bir mürettep dai
re kurma gereğini duydu bu tayinler yüzünden. Çün
kü bizde geçmiş uygulamalarda, (Bundan sonra böy
le olmasını temenni etmeyiz) bir iktidar değiştiği za
man odacıdan müsteşarına kadar giden tayinler pe
şinden geliyordu. Binlerce tayin geliyordu her ikti
dardan sonra Danıştaya. Bunlara, memurun tek gü
veni, tek umudu Danıştaya bir dava açmak, hele yü
rütmeyi durdurmak hakkını da vermezsek, biz Ana
yasa Tasarısı, ya da Anayasa olarak çok haklı du
rumda olmayız memurumuzun karşısında. 

Yine ikinci bölümü var, ikinci bölümünün iki ay
da davanın esastan bitmesi, eldeki yasamız değiş
mezse fiilen imkânsız, idarî Yargılama Usulü Yasası
nın 16 ncı maddesi şöyle der : «Taraflar, yapılacak 
tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün için
de cevjap verebilirler.» Yapılacak bir tebliğe 30 günlük 
yasal bir süre vardır, zorunlu yasal bir süre. «Bu sü
re ancak haklı sebepler bulunması halinde, taraflar
dan birinin isteği üzerine, görevli mahkeme kanalıy
la 30 günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere uzatılabilir.» Yerine göre 60 gün de olabiliyor 
bu. Bu süreleri birleştirirsek, zorunlu yasal süre, da
vanın toparlanması için 5 ay oluyor. Hal böyle olun
ca, davanın 2 ayda biteceğini kabul edebilmek yine 
yasaya göre de çok haklı değil ve gerçekçi değil. 

Yüksek takdirlerinize saygılarımla arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
İdarenin yargısal denetimine ilişkin 153 üncü mad

denin altıncı fıkrası hakkında verilen önergeler çok 
şiddetli tartışmalara yol açtı ve bu tartışmaların ba
şında da Danıştay üyesi arkadaşlarımızın çok şiddetli 
tepkileri bizi şaşırtmadı. Çünkü biz de birkaç gün 
sonra üniversite maddesi geldiği zaman aym şekilde 
tepki göstereceğiz. 
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AZMİ ERYILMAZ — Biz mücadelesini yaptık 
Sayın Hoca. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Biz de mücadele yaptık, herkes mü
cadele yaptı. Biliyorsunuz olaylar geçtikten sonra 
kahramanlar çoğalır. 

Onun içindir ki, ben bu konunun genel olarak 
değerlendirmesi üzerine geleceğim ve gerçekte bizi, 
Anayasa Komisyonunun çoğunluğunu altıncı fıkrayı 
tedvin etmeye zorlayan sebepleri anlatmaya çalışaca
ğım. 

Sayın arkadaşlar; 
Danıştayın tarihi meydanda; bunun üzerinde dur

maya lüzum yok. Yalnız Danıştayımızın o aldığı meş
hur kararlar sadece bir kesimi ilgilendiriyordu özel
likle : O da, memur kesimini. Memurlar aleyhine 
alınan kararlar özellikle tenkitlere yol açıyordu. Yok
sa, arada sırada diğer konularda da tartışılan karar
lar vermiyor değildi. Bunun bir örneğini biraz evvel 
burada gördük. 

PAŞA SARIOĞLU — Doğru değil. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Doğru efendim, dosyayı inceledim. 

PAŞA SARIOĞLU — Kanun da öyle istiyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Değil efendim, kanun da öyle iste
miyordu. Tartışmak istemiyorum sizinle... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Al-
dıkaçtı'ya. 

Sayın Aldıkaçtı, siz açıklamanızı, izahatınızı ver
meye devam edin lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 

Hiçbir önemi yok, Danıştay yanılabilir de bir ka
rarda. Danıştay verdiği bir kararda da yanılabilir, 
mahkeme de yanılabilir, insanlar da yanılabilir. Bun
dan dolayı da biz şahsen hiçbir zaman Danıştaya karşı 
bir tepki duymadık ve Danıştayın hukuk devleti dü
zeni içerisinde yeri olduğunu, ve korunması gerek
tiğini de, ona en şiddetle karşı olduğumuz devirler
de dahi savunduk. Çünkü memurlar hakkında po
litik kararlar veriyor diye, yahut da arada sırada 
bir dairesinio başkanının, «Bu kararı değiştirirsek 
birtakım ideolojik sorunlar ortaya çıkar, oradan vaz
geçmiş oluruz» demesi bizi korkutmuyordu. Çünkü 
en sonunda bir hukuk devletinde, insanların huku
ka inandıkları düzende hakikatin, gerçeğin daima or
taya çıkacağına inanıyorduk; fakat bizim Danıştayı-
mız yürütmeyi durdurma kararlan verirken ne yap-
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ti?.. Bildiğiniz gibi biz Danıştay müessesesini Fran
sa'dan aldık ve Fransız kültürü ile yetiştik; Danıştay 
üyelerimiz özellikle, buradaki arkadaşlarımız da ay
nı şekilde ve orada görüldü ki, Fransız sisteminin 
bugünkü yürürlükte olan Danıştay Kanununun 27 
nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlendiği şekil
de yürütmeyi durdurma kararları vermemektedir. Da-
Tiiştayımız keyfî bir şekilde, anladığı anlamda yürüt
meyi durdurma kararları vermektedir ve bu da çok 
şiddetli tepkilere yol açmaktadır: Merkez Bankası 
Müdürünün davası, Anadolu Ajansı, TRT, Üniversi
te ile olan' problemleri bunların tiplik örneklerini teş
kil etmekteydi. 

Şimdi konuya burada geliyorum. Fransız doktri
nine paralel olarak, Alman doktrininde ise, memur 
Danıştay da idare aleyhine tayin dolayısıyla bir da
va açtığı zaman, dava otomatikman yürütmeyi dur
durma kararı haline dönüşüyordu; fakat o kararla 
birlikte eğer idare bu tayinde kamu yararı olduğunu 
ileri sürerse, o zaman burada kamu yararı olmadı
ğını ispat etmek memura düşen bir külfet oluyordu 
ve sistem de bu şekilde orada çalışmaktadır; ama 
biz Fransız sistemini benimsemiştik ve Fransız sis
teminin bu uygulaması bizde tatbik edildi ve aslında 
Fransa'da da yürütmeyi durdurma kararları belki 30-
40 senedir 4 - 5 defa verildiği halde, biraz evvel ar
kadaşımız burada söyledi, 1 yılda 19 bin dava açıl
mış, Allah bilir, bu 19 bin davadan kaçı yürütmeyi 
durdurma kararı şeklinde durdurulmuş. 

Şimdi bu durumda kalkarak, insancıl sorunları or
taya atmak, ekonomik sorunları ortaya atmak; bun
ların hepsinin değeri var ayrı ayrı; fakat bunların 
çözüm yeri, bir hukuk kararının Danıştayda bozul
ması şeklinde olmamalı. Eğer Devlet, memurunu 
nakletmek istiyorsa, ona nakletmek için gerekli olan 
imkânı sağlamalı; ama Danıştay tamamen hukukî 
olan, haklı olan bir davayı bu gibi gerekçelerle (dik
kate alıp, yürütmeyi durdurma kararı vermemeliydi. 
Esasen yüksek huzurunuzda ve eminim iki içinizde 
kimse Danıştayın 12 Eylül'den evvel verdiği karar
larda memurlar hakkında yürütmeyi durdurma ka
rarı verdiği zaman, ekonomik kıstasları dikkate al
dığını ileri sürsün... Hepsi hemen hemen politik se
beplere dayanıyordu ve bu da sonradan bizzat Da
nıştay mensupları tarafından da açıklanmış ve kabul 
edilmişti. 

Şimdi, bize yöneltilen tenkitte, hani şaşırdı Sayın 
Arkadaşımız; «Kim size bu yolu-salık verdi?» Mad
desi iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım: «İdarî 



Danışma Meclisi B : 144 6 . 9 . 1982 O : 4 

yargı, idare lile kamu görevlisi arasındaki görev de
ğiştirme ve nakil işlemlerine ilişkin davalarda yü
rütmeyi durdurma kararını veremez.» İkinci kısım: 
Ancak 2 ay içinde davayı esastan karar bağlamakla 
yükümlüdür. 

Şimdi, bu maddenin hangi kısmı itirazı çekti? 
Bir idarî yargının esası; yani «Hiç bir şekilde yürüt
meyi durdurma kararı veremez» sözü mü? Eğer bu 
sözse, dava meseleyi çözecektir. Yalnız sorun, davanın 
2 ayda bitip bitmeyeceğidir. Yanıldığımız bu nokta 
olabilir. Bunun üzerinde tartışmıyorum ve eğer sü
reler 2 ay içerisinde davayı sonuçlandırmaya yetmi
yorsa, ona göre ayarlanır. Dava açan memur 
savunmasını idareden istediği zaman, idareye 
1 aylık, süre verilmez yahut 2 aylık süre verilmez, 
idareye bir haftalık süre verilir. Kısa süreler veri
lir, kısa sürelerde idarenin savunması istenir; ama 
bu 2 ay olmayabilir, 4 ay olabilir, 6 ay olabilir, 8 
ay olabilir; bu süre uzatılabilir; fakat idarî yargı
nın durdurma kararı veremez hükmünün... Bakın 
biraz evvel size söylediğim, bütün Fransa'da bu 40 
sene içerisinde 4 * 5 defa yürütmeyi durdurma kararı 
4 - 5 şato için verilmiştir, memurlar için verilmemiş
tir, Fransız idaresi buna karışmaz. Buna muka
bil Alman Sisteminde idare kamu yararını ilan et
tiği zaman, yürütmeyi durdurma kararını vermek oto
matik olarak düşer. Aşağı yukarı bunlar tartışıldı 
Anayasa Komisyonunda ve Anayasa Komisyonu bu 
şekilde bir karar verdi. Bu ıkarar o kadar dehşete 
düşürecek ve o kadar hayrete düşürecek veyahut da 
«Bunun suçlusu kimdir?» diye yüoe kürsüden suçluyu 
araştıracak derecede değildir. Mesele bundan ibaret. 

Şimdi Anayasa Komisyonu adına bütün maddeyi 
geriye alıyorum ve bu 2 aylık sürenin gerçekten ne 
ölçüde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini araştırıyoruz 
ve biz düşünüyoruz ki, 2 aylık süre, bugünkü kanun 
muvacehesinde yeterli değilse, cevapları, cevaplara 
verilecek karşı cevapları hepsini 2 ay yahut sığmaz
sa 4 aya sığdırmak mümkündür; fakat bir memuru 
bir yerden diğer yere nakletmek kanunun çizdiği sı
nırlar içerisinde sadece ancak o zaman mümkün ol-
maldır diye düşünüyoruz. 

Sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla 
selamlıyorum ve Sayın Başkan, maddeyi geriye alı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
153 üncü maddeyi önergelerle birlikte geri veri

yorum. 

Sorular için 10 -15 dakika daha imkân vereyim. 
Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; maddeyi geri 

almalarına ilişkin gerekçeyi açıklarlarken, benim an
ladığıma göre Sayın Aldıkaçtı, yürütmeyi durdurma 
ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapmayı dü
şünmeyeceklerini ve idarenin bu tipde bir icraata 
yetkisi olduğunu kesin olarak teslim ettiklerini belirt
tiler. Ancak, teknik olarak durumu araştırıp 2 aylık 
süre davayı esastan sonuçlandırmaya yetmiyorsa bu* 
nu 4 ay, 6 ay, 8 ay olarak saptayıp, yeniden geti
receklerini ifade ettiler; yanlış anlamadımsa. 

Bu durum da zannediyorum önergedeki meseleyi 
karşılayacak bir hal çaresi olmuyor; çünkü burada 
mesele, önergeye karşı çıkan arkadaşlarımızın da be
lirttiklerinden yine anladığım, Danıştayın yürütmeyi 
durdurma kararı alamaması yönünde toplanıyor. 2 
ayda çözülebilecekse dava, belki bir dereceye kadar bu
na gönül verilebilir; belki o da; ama hele iki ay olunca, 
6 ay gibi bir sonuçla Komisyon karşımıza gelecekse, 
o zaman bunu daha vahim karşılamak durumundayız. 
Geri alma biçimleri konusunda tekrar gözden geçir
menin gerekli olacağı kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, sayın arkadaşlar; 

İki hususu özellikle işaret etmek istiyorum. Bir 
kere bugünkü Danıştay tamamıyla değişmiş ve Sayın 
Devlet Başkanımızın da özellikle dairelerin ayırımı
nı bile kendisinin imzasıyla tayin ettiği bir Danıştay 
ortaya gelmiştir. Bir kere bunu özellikle belirtmek 
istiyorum. 

Seçim sistemi' eskiden Anayasa Mahkemesindeydi; 
biliyorsunuz bugün Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu ile Danıştayın bütünü neredeyse oluşturulmuş bu
lunmaktadır. 

Bu sebeple, bir merciin, bir yerim hiç ıslah.edil
mez durumda olduğu şeklinde bir düşünce değil, bi
lakis düzeldiği ve dünkü idarenin de birtakım me
selelerde yalnız Danıştayı kusurlu değil, 19 bin me
muru tayin eden idarede de bir şey aramak lazım. 

[Fransa'yı söylüyorlar; gerçekten Sayın Aldıkaçtı' 
nın buyurdukları haklıdır; ama 10 yılda 20 yılda 4 
tane 5 tane ıdeğii, mesela; 1961 yılında 18 tehiri icra 
kararı verilmiştir. Beni Fransız Danıştayında çalışır
ken Fransız belediyelerinde de staj yaptım, Paris Be-
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tediyesinde bulundum. Paris Belediyesinde bizli gezdiren 
müfettiş; muhtelif odalara gittik, müdürlüklere gittik, 
•hep hanımlar orada müdürdü. Biliyorsunuz Fransız
lar biraz da şakacı, gezdiren kişi bizlere şöyle dedi; 
«Burada müdür olarak hep hanımları görüyorsanız, 
zannetmeyin ki, bizim erkeklerimiz yeteneksizdir. 
Harp sırasında erkekler askere gitti, pek çoğu öldü, 
terfdlerinü de kaybettiler. Mecburen hanımlar burada 
müdür oldu ve onları tabiatıyla arzuya rağmen de
ğiştiremiyoruz, kanunlar buna müsaade etmiyor. O 
sebeple onları burada tutmak mecburiyetindeyiz.» 

Bu Türkiye'de olsa acaba idare aynı uygulamayı 
mı yapardı? Biz Fransız Danıştayım takdir ederken, 
Fransız idaresinin uygulamasını da göz önünde tutmak 
durumundayız. O sebeple dünkü Danıştayla bugünkü 
Danıştayın, dünkü idareyle bugünkü idarenin farkla
rını göz önünde tutarak kararlarımızı verirken bu 
ölçüden hareket etmede yarar olacağını ve Danışta
yın; değil, Devlet hizmetinde çalışan kişilerin büyük 
çapta düşünülmesi gerektiğirii, Danıştayın teminatının 
memurun teminatı olduğunun düşünülmesi gerektiğini 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim. 
Sayın Daçe, buyurun efendim. 
Yalnız vaktin çok geciktiğini soru soran arkadaş

ların dikkate almasını rica ediyorum. 
Buyurunuz. 
BEKÎR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım; Danış

tay elbette ki tarihî bir hukuk müessesemizdir ve hu
kuk Devletinin temel taşlarından birisidir. Bu nok
tada Danıştay mensubu arkadaşlarımızın yaptığı sa
vunmalara katılmamak mümkün değil; ancak Sayın 
Komisyonumuzdan ve Sayın Komisyon Başkanımız
dan bir hususu sormak istiyorum. 

Yıllarca süren tehiri icra ve iptal kararlarının ya
nında Danıştayın bir günde veya iki saat içerisinde 
vermiş olduğu tehiri icra kararları var mıdır, yok mu
dur? Bu konuyu Genel Kurulun açıklamalarını rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, Bir örnekle durumu aydınlatmak istiyor ve Sa
yın Anayasa Komisyonu Başkanımızdan bilgi almak 
istiyorum. 

Bir bakanlık müfetişi veya yüz bakanlık müfettişi 
tahkikat yapıyor memurlar hakkında, nihayet üç tek
lifte bulunuyor; adlî, yönden, idarî yönden, disiplin 
yönünden. 
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Disiplin yönünden ceza veriliyor; adlî yönden, 
lüzumu mahkeme kaydıyla mahkemeye veriliyor; 
idarî yönden de görev yerinin değiştiı ilmesi düşünü
lüyor. İnzibat meclisi kararıyla, disiplin kurulu ka
rarıyla bir memur bu odadan kaldırılıyor öbür oda
ya veya bu ilden kaldırılıyor başka bir yere gidiyor. 
Nedense yüzlerce, yüzden fazlasını biliyorum, Danış-
taydan şöyle bir karar getiriyor; «Davacının davayı 
tasrih şekline göre yürütmenin durdurulmasına...» 

Bu, devam edecek midir? «Davacının davayı tas
rih şekline göre yürütmenin durdurulması...» Millî 
Eğitim Bakanlığında yüzden fazla dosya vardır, ka
rar da vardır. Hangi dairenin vermesi önemli değil. 
Danıştaydaki arkadaşlarımın da bunu savunmasını 
istemiyorum. Dosya numaralan Millî Eğitim Bakan
lığında vardır : Bu, savunması alınmadan oluyor; bi
rincisi bu. 

İkincisi; okullarda öğrenciler imtihan kâğıdına 
itiraz ederler, Danıştaydan karar gelir. Notu 45'tir, 
dışarıda üniversite öğretim üyelerine veya öğretmen
lere okutulmuştur, Ayrıca «geçer» diyorlar; «45'tir, 
geçer» Yönetmelikte 60 geçer; ama burada idarî iş
leme yargı karışmıştır. Böyle karar vermek mümkün 
müdür? Verilmiştir bu kararlar ve talebeler geçmiş
lerdir. 

Yeni Hükümet bu duruma müsaade edecek mi 
veya bizler edecek miyiz? 

Şimdi ben bir de şunu arz etmek istiyorum. 

Arkadaşım Cahit Tutum Beyin kitabında da var
dır, çok iyi bir şekilde; fakat bizzat onun kitabından 
da aldım, herhalde Şeref Gözübüyük'le beraber, 
Yargıya karşı çalışanların teminatı kısmında aynen 
şunlar yazılı: 

«Bugünkü yürütmenin durdurulması yoktur, İda
renin her türlü eylem ve işleminin yargı denetiminin 
dışında tutulamayacağı, yürütmenin yargı kararlarına 
uymak zorunda olduğu, yargı yetkisinin sadece mah
kemelere verildiği, yürütmenin hiçbir zaman yargı 
kararlarını değiştiremeyeceği, yargının idarî işlem ni
teliğinde karar alamayacağı, yürütmenin görev ala
nına, yargıya karşı korunması için özel bir yargı yo
luna tabi olduğu...» 

Bunlann dışında, çok güzel bir öneri getiren arka
daşımız Fuat Azgur Beyin belirttiği gibi, kısa şekilde 
halledilmesi gereken bir konu varken, Devlet memu
runa bir düzen... Devlet memurunu korumak zorun
dayız; ama çalışan Devlet memurunu korumak zo-
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randayız. Fakat suç işleyen bir Devlet memuruna 
karşı «Danıştayda yürütmenin durdurulması vardır...» 
tki ayda, altı ayda, sekiz ayda on ayda bitmez; hiçbir 
kimseninki bitmemiştir. Bu bakımdan bir an önce 
bunun çözümü gerekirdi. Sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanı bu kadar şeyi bildiği halde neden maddeyi 
geri çekiyor, bugün bitirmemize imkân vermiyor? 
Bugün bu dava bitebilirdi. 

Kusura bakmayın, özür dilerim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Sayın Kantarcıoğlu'na teşekkürlerimi sunmak is

tiyorum. Gerçekten benim de bir önerim vardı bu 
konuda. Ben, Anayasa Mahkemesinin bir tarifine 
uygun olarak yürütmenin durdurulması kararlarını 

Tedbiri ihtiyatî olarak görüyordum. Anayasa 
Mahkemesi bir kararında; «Yürütmenin durdurul
ması kararları ihtiyatî tedbir niteliğindedir.»ı demiş
tir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 105 
inci maddesine görede; «Hâkimden ihtiyatî tedbire 
karar verilmesi arzuhalle talep olunur. Bunun üze
rine derhal ve müstacelen iki taraf dıavet edilir.»- der. 

ondan sonra dava dilekçesiyle bu savunmayı karşı
laştırıp bir sonuca varmak, yürütmenin durdurulma
sını kabul etmek veya reddetmek mümkündür. 

Bendenizin teklifi buydu. Umarım ki, Yüksek 
Komisyon bu teklifi de incelemesinde nazara alacak-
11.*. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Yarkın, buyurunuz. 
Sayın Yarkın, vakit çok gecikti, o bakımdan çok 

Icısa rica ediyorum. 
Şimdiye kadar soru soran arkadaşlarla yetinece

ğiz. Yeniden soru sorulmamasını istirham ediyorum; 
çünkü bu madde ileride geldiği ve müzakere edil
diği zaman daha çok sorular sorulmak imkânını ve
receğim efendim. 

Buyurun Sayın Yakın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; o 

takdirde sadece bir konuya değineceğim. Sayın Öney 
Hanım da değinmişlerdi, çok önemli olduğu için tek
rar edeceğim. 

Sayın' Anayasa Komisyonu Başkanı, konuyu 
sadece bir süre meselesine bağlama şeklinde görmek 
istediler; «Eğer böyleyse bunu düzeltiriz» dediler. 
Aslında konu o değildir. Önergelerin hepsinde konu 
yürütmenin durdurulması kararının tayinde, görev 
değişikliği konularında verilememesidir. İdari Yargı
lama Usulü Kanununda açıkça yer aldığı gibi, işle
min uygulanması halinde bu konuya... 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bu konuya Sayın 
Öney temas ettiler. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Aynı konuya temas 
ederek demek istiyorum ki... 

BAŞKAN — Ama rica ediyorum. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Bakın çok önemli 

olduğu için arz edeyim. Bir işlemin uygulanması ha
linde telafisi güç ve imkânsız halin doğması ve ay
rıca işlemin hukuka açıkça aykırı olduğunun sabit 
olması: bu ikisi 'bir arada iken dahi ancak kullanıla
bilen bir yürütmenin durdurulması kararını tayin ve 
görevle yer değişikliği konusunda neden kaldırmak 
istiyorlar? 

Konunun iyice düşünülmesi gerekir. Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Genç, buyurum. 
Sayın Genç; lütfen bir dakikalık soru. Lütfen. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; Sayın Anaya

sa Komisyonu Başkanı Danıştay kararlarında işin 
maddî yönü üzerinde durdu. Bu maddiyat da önem
li değildir. Burada yürütmenin durdurulması kara-

Şu halde, bir tedbir kararı verilmeden evvel mut
laka karşı tarafın dinlenilmesi gerekir. Bizim Danış
tay Kanununun 27 nci maddeside, «Yürütmenin dur
durulmasına karar verilebilmesi için telafisi zor ve 
imkânsız 'bir zararın doğması ve işlemin hukuka ay
kırılığının sabit olması lazım gelir»ı diye hükme bağ
lar. 

Bu iki halin birden anlaşılması dava dilekçesiyle 
kesinlikle mümkün değildir. Yani hiçbir davacı ken
disinin haksız taraflarını dilekçesinde belirtmez. Bü
tün davacılar kendilerinin haklı olduğu hususları, 
bilgi ve belgeleri dilekçelerine iliştirirler ve tehiri icra 
isterler. 

Bendeniz teklifimde, bazı davaları, Anayasanın * 
muayyen maddelerini saymış ve Devlet memurla
rıyla ilgili işlemlerde de ilgili idarenin, davalı idare
nin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdul-
masına karar verilmesini öngörmüştüm. Denebilir ki, 
savunma süresi 30 gündür. O zamana kadar Devlet 
memurunun tayin olduğu yere gitmesi lazım. Değil; 
buna karşı çare vardır. Yine bizim Danıştay Kanu-, 
nuna glöre yahut Yargılama Usulü Kanununa göre, 
Danıştay bir memurla tebligatta bulunabilir ve kesin 
süre vererek, mesela; beş gün, yedi gün, on gün sü
re vererek savunma isteyebilir. Böyle kısa süreler 
vermek suretiyle davalı idareden savunma istemek ve 
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rınm amacı, hukuk âleminde haksız verilen bir ka
rarın hükmünü en kısa zamanda icra etmekten me
netmektir. Yoksa, hukukla para hiçbir zaman yan 
yana yürümez! Haksız işlem tesis edilmişse, bir an 
önce onun icra alanından kalkması gerekir. Yürüt
menin durdurulması kararı idarî yargının can damarı
dır. Yürütmenin durdurulma kararının olmadığı bir 
yerde (ki, bizim memleketimizde yapılan uygulamalar 
o yoldadır o zaman dava açma hakkını kaldırmak la
zımdır. Yani memur eğer tehiri icra kararını almaya
caksa, o zaman Sayın Komisyonumuzdan rica ediyo
ruz; memurların dava açma hakkı da yoktur, desin, 
bence daha isabetli hareket ederler. Çünkü, dava aç
ma hakkı da kalkınca o zaman yürütmenin durdurul
ması halledilmiş olur. 

Ben, daha önce konuşan Sayın Yeğenağa Arka
daşımıza bir gün burada bir dosya getirmiştim, ka
rar göstermiştim. Dediler ki, «Ben bunu böyle söy
lemedim.»! Onu bir 'başka güne 'bırakıyorum. 

Bir de Selçuk Kantarcıoğlu Arkadaşımızın bir 
sözü var. Matbu yürütmenin durdurulması kararları 
vardır. Bunlar der ki; «Davanın durumuna ve ola
yın niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteği
nin reddine veya kabulüne...» Bu hukuk âleminin 
gerektirdiği bir sonuçtur. Yani bunun inceliklerini 
belki arkadaşımız bilmiyorlar. 

O bakımdan biz bunları ileride konuşuruz. Yani 
ihsası rey olur; gerekçeli karar verirse ihsası rey 
olur, o bakımdan vermiyorlar; ama Sayın Komis
yonumuz eğer hukuk devleti ilkesine inanıyorsa da-

••»* «nsg>e 

va açmayı ve dava açmanın nitelikleri neyi gerek
tiriyorsa öyle bir madde ile karşımıza gelsin. Fakat 
dava açma hakkının kaldırıyorlarsa, onda da ken
dilerini o yönüyle tebrik ederiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, vazgeçerseniz mem

nun olacağım. Çünkü soru sorma ileride mümkün 
olacaktır. 

Değerli üyeler; 
Bu soruların şu maksatla şu anda sorulmasına 

imkân verdim: Sorularda sayın üyelerin endişeleri 
var; sorular birtakım endişeleri ihtiva ediyor. Sayın 
Anayasa Komisyonu maddeyi geri aldığına göre bu 
endişeleri hiç olmazsa şu günden tespit etmiş bulun
sunlar ve ona göre maddeyi hazırlayarak getirsin
ler. 

Aslında bu soruların cevabını, madde getirildiği 
zaman, madde metnine konulan yeni hükümler ile 
birlikte konmayanların da açıklanması, Sayın Ana
yasa Komisyonu Başkanı tarafından açıklanması su
retiyle verilmesi maksadıyla sordum; yoksa Sayın 
Aldıkaçtı'ya lütfen bu cevapları verin demeyeceğim 
ve böyle bir ricada bulunmayacağım. 

Bu itibarla mutabıkız değil mi Sayın Aldıkaçtı?.. 
Evet. 

Değerli üyeler; 
7 Eylül 1982 Salı günü saat 10.00 da toplanmak 

üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 22.55 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

144 üncü BİRLEŞİM 

6 Eylül 1982 Pazartesi 

Saat: 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1). — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166 
166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 18.7.1982, 31.7. 
1982). 


