
D Ö N E M : 5 C İ L T : 6 T O P L A N T I : ! 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

167 nci Birleşim 

20 . 9 . 1978 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK. ÖZETİ 702 

II. — GELEN KÂĞITLAR 702:709 

III. — YOKLAMALAR' 709,715,721,734:735,764 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 710 

A) Tezkereler ve Önergeler 710,712 
1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Turhan Feyzioğlu'nun görevinden çekilmesi 
nedeniyle boşalan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına Devlet Bakanı Hikmet Çe-
tin'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/409) 710 

2. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
33 ncü dönem toplantılarına Konya Milletve
kili Agâh Oktay Güner'in katılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/410) 712 

3. — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu Baş- . 
kanvekili ve Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı ve 10 milletvekilinin, İçişleri Bakanı İrfan 

Sayfa 
Özaydınlı hakkında bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin geri alındığına dair MHP Gru
pu Başkanvekili Faruk Demirtola'nın önerge
si. (11/9, 4/127) ' 7 1 3 

B) Danışma Kurulu Teklifleri 710 

a) Siyasi Parti Grupu Önerileri 710 

1. — CHP Millet Meclisi Grupunun; 66 ve 
66'ya 1 nci ek, 73 ve 111 S. Sayılı kanun tasa
rılarının gündemdeki bütün konulardan önce 
ve sırasıyla görüşülmesine ve toplantı gün ve 
saatlerine dair önerisi. 710:712 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 713,715,722 

1. — Kamu yönetiminde ve harcamaların
da etkinlik ve verimliliği sağlamak ve savur
ganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik 
ve mali önlemler hakkında yetki kanunu ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/97) (S. 
Sayısı: 66 ve 66'ya 1 nci ek) 713:715,715:721, 

722:734,735:764,765:774,775:778,779:782 



M. Meclisi B : 167 20 . 9 . 1978 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

CHP Grup Başkanvekilleri Hayrettin Uysal ve 
Altan Öymen ile 109 milletvekilinin, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
İçtüzük değişiklik teklifini görüşmek için olağanüs
tü toplantı önergesi. (4/127) üzerine toplanan Genel 
Kurulda : 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'a Kül

tür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'a Dev

let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'm, 
Devlet Bakam Salih Yıldız'a Adalet Bakanı Meh

met Çan'ın, 
Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya Milli Eği

tim Bakanı Necdet Uğur'un, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehmet 
Yüceler'e Devlet Bakanı Ahmet Şener'in, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan 
Eyüboğlu'na Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı AH 
Topuz'un, 

Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'e Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un, 

Devlet Bakanı Lütfi Doğan'a Devlet Bakam Ah
met Şener'in; 

Görevle yurt dışına giden : 
Dışişleri Bakam Gündüz Ökçün'e Milli Savunma 

Bakanı Hasan Esat Işık'ın, 
Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya Milli Eği

tim Bakanı Necdet Uğur'un, 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'a Kül

tür Bakam Ahmet Taner Kışlalı'nın, 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savun

ma Bakanı Hasan Esat Işık'ın, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'na İmar ve İskân Bakanı * Ahmet Karaas-
lan'm, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk 
Sükan'a Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan' 
in, 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na Devlet Ba
kanı Hikmet Çetin'in, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'a 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sü
kan'm; 

Rahatsızlığı nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Aka
demisinde tedaviye başlayacak olan Cumhurbaşka
nı Fahri S. Korutürk'ün görevinden ayrı kalacağı 
sürece, Cumhurbaşkanlığına C. Senatosu Başkanı Sır
rı Atalay'm vekillik etmelerinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 16 arka
daşının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair İçtüzük değişiklik teklifi. 
(2/587) (S. Sayısı: 107) kabul edildi. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun çalışmalara de
vamına dair Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
arkadaşlarınca verilen bir önergenin kabul edilmesi 
üzerine : 

20 Eylül 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 15.35'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Cahit Karakaş Rize 

Yılmaz Balta 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

No. : 84 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 9 . 1978 Perşembe 

Raporlar 
1. — Devlet Arşivleri GeHel Müdürlüğü kuruluş 

ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllatif Ensarioğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
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(3/227) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

4. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı' 
nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/242) 
(S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

5. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/237) (S. Sayısı: 
148) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

6. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/228) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

7. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

8. — Gaziantep Milletvekili Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ın, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yon raporu. (3/251) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) 
(S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/202) 
(S. Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) 
(S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğüt-
lii'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/207) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

14. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/208) (S. 
Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDE
ME) 

15. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/209) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

16. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/216) 
(S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

17. — Urfa Milletvekili Mehmet Cülâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/220) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

18. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) 
(S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

19. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) 
(S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

20. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon-
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larmdan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/183) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

21. — Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) 
(S. Sayısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

22. — Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/187) (S. Sayisı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/188) 
(S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

24. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

25. — Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

26. — Denizli Milletvekili Ömer İhsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) 
(S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

27. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDE
ME) 

28. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 

(S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

30. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/160) 
(S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

31. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlının 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon-
Iraından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 
(S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

32. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161) 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

33. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

34. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

35. — İsparta Milletvekili Süleyman DemirePin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

36. —< Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 
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37. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

38. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

39. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

40. — Van Milletvekili Muslih (Muslihittin) Gö-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/171) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

41. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/172) 
(S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi s 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

42. — tzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/173) 
(S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

43. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aydemir'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) 
(S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

44. — İstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçın'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/176) 
(S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

45. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
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bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

46. — Samsun Milletvekili İbrahim Ethem Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

47. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

48. — Ankara Milletvekili Selâhattin ÖcaPın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

49. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

50. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlanndan 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı: 
193) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/127) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

52. — İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

53. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon-
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larmdan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

54. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

55. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile Gi
resun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/131) (S. Sayısı: 
198) (Dağıtma tarihi s 20.9.1978) (GÜNDEME) 

56. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/135) 
(S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

57. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/139) (S. Sayısı : 
200) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

58. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) 
(S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

59. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/141) 
(S. Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi ı 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

60. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/142) 
(S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

61. — Elazığ Milletvekili /Rasim Küçükel'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/144) 
(S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

62. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/146) (S. Sayısı: 
205) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

63. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

64. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

66. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

67. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

68. — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

69. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. .(3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

70. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
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bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

71. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

72. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263) (S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

73. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/277) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

74. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) 
(S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

75. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) 
(S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

76. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

77. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

78. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nuıı ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyön-
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larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

79. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

80. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

81. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi Î 20.9.1978) (GÜNDEME) 

82. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/97) 
(S. Sayısı :225) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

83. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/99) 
(S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

84. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/101) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

85. — Kıraklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/102) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

86. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/104) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 
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87. — Balıkesir Milletvekili îlhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/106) 
(S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

88. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in ya-
saam dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/107) 
(S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

89. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/108) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi ; 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

90. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparanın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/109) 
(S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

91. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/112) 
(S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

92. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/115) 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

93. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/116) 
(S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) (GÜN
DEME) 

94. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/118) 
(S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

95. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/119) 
(S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

96. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/120) 
(S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

97. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/122) 
(S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

98. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/124) 
(S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

99. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/125) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

100. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasansı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

101. — Ankara Milletvekili Semih JEryıldız'ın 
2556 sayılı Kanunun 15.6.1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bîr ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

102. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyet Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporlan. 
(1/115) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 
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103. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Krallık Hükümeti arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile ekleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) 
(S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

104. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. 
Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDE
ME) 

105. — 11.5.1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜN
DEME) 

106. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayıjj Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesine ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Burada bulunan sayın üyeler lütfen bu
rada olduklarını beyan etsinler. 

(Yoklama yapıldı.) 

tadiline mütedair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları raporla
rı. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
(GÜNDEME) 

107. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 
Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 
14, 15, 16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiş
tirilmesine ve bir ek madde ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Da
ğıtma tarihi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

108. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'da 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Tür
kiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Ku
rulması Hakkında Anlaşmanın onaylanmasını». uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonla
rı raporları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) (GÜNDEME) 

109. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi .-20.9.1978) (GÜN
DEME) 

BAŞKAN — 228 mevcutla çoğunluğumuz vardır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Görüşmelere başlıyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili MusMh Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kutulunun 167 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tur
han Feyzioğlu'nun görevinden çekilmesi nedeniyle 
boşalan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına 
Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/409) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz! 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım. 

18 EyRU 1978 
Millet MecIisıi Başkanlığına 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Turhan Feyzioğlu'nun, görevinden çekilmesi ne
deniyle boşalan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cılığına, Anayasanın 106 nci maddesi gereğince, Dev
let Bakanı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Siyasi Parti Grupu Önerileri 
1. — CHP Millet Meclisi Grupunun; 66 ve 66'ya 

1 nci ek, 73 ve 111 S. Sayılı kanun tasarılarının gün-, 
demdeki bütün konulardan önce ve sırasıyla görüşül
mesine ve toplantı gün ve saatlerine dair önerisi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Millet 
Meclisi Grupu Başkanlığının bir önerisi vardır, oku
tup onayımıza sunacağım. 

20.9.1978 
Millet Medisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu, Grupumuz Başkanlığının iste
mi üzerine Millet MecKsi Başkanlığınca 20.9.1978 
Çarşamba günü saat 11.00'de toplantıya çağırılmış* 
ancak Grupumuz dışındaki siyasi parti gruplarının 
katılmaması nedeniyle bir öneri hazırlamak olanağı 
bulunamamıştır. 

Bu durumda, aşağıda belirtilen Grupumuz öne
risinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün değişik 19 ncu 
maddesinin son fıkrası uyarınca Genel Kurulun ona
yıma sunulmasını saygıyla arz ederiz. 

CHP Milet Meclisi Grupunun önerisi 
Millet Meclisinin 20 EyMil 1978 Çarşamba günkü 

Birleşiminden itibaren gündemindeki bütün konular
dan önce ve sırasıyla; 

1. Gündemin kamun tasarısı ve teklifleriyle, kö-
misyonlardan gelen diğer işler kısmınım 1 nci sıra
sında yer alan (66 ve 66'ya 1 nci ek S. Sayılı) Kamu 
Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik Ve Verim
liliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla 
Alınacak Ekonomik ve Mali Önlemler Hakkında Yetki 
Kanun Tasarısının, 

2. Gündemin 20 nci sırasında yer alan, (73 S. 
Sayılı) Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Ka
nun Tasarısının, 

3. Gündemin 32 nci sırasında yer alan, (111 S. 
Sayılı) Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun tasarısının, 

Görüşülmesini; 
Adı geçen yasa taşanları üzerindeki görüşmelerin 

tamamlanmasına kadar Millet Meclisinin cumartesi, 
pazar ve diğer tatil günleri de dahil olmak üzere 
haftanın bütün günlerinde, saat 14.00 - 24.00 arasın
da çalışmasını ve Başkanlıkça gerekli görülecek su
nuşlar dışında başkaca bir konunun görüşülmemesini; 

Öneririz. 
CHP Grupu Başkanvekilleri 

Sakarya Ankara 
Hayretin Uysal Aftan Öymen 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhte mi, lehte mi? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Aleyhinde Sayın 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Şener Battal; buyu
run efendim. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Mîllet Meclisi İçtüzüğümüzün dünkü olağanüstü 
toplantıda kabul edilen yeni 19 ncu maddesi gere-
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ğince, Cumhuriyet Halk Partisi Grup yöneticileri 
dün saat 16.00 sıralarında Meclis Başkanlığına mü
racaat ederek «Yarın saat 11.00'de grupları toplantı
ya çağırınız, Danışma Kurulu toplansın. Böylece 
şu önerimizi Danışma Kurulu ele alsın» diye talepte 
bulunmuş ve bu talep mucibince saat 11.00'de Mec
lis Başkanı Danışma Kurulunu toplantıya çağırmış
tır. 

Bu Danışma Kurulu toplantısı sadece Cumhuri
yet Halk Partisinin iştirakiyle vuku bulmuş, yani 
Danışma Kurulu toplanamamıştır. Bu durumda İç
tüzüğümüzün yeni 19 ucu maddesi gereğince, Cum
huriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı bugünkü öne
riyi Yüksek Heyetinize sunmuş bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu öneriyle aca
ba neyi halletmek istiyoruz? Dün... 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Meclisin çalış
masını. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Tamam, Mec
lisin çalışmasını konuşuyoruz da, ben onun için Yük
sek Heyetinize Meclisi nasıl çalıştıracağız, o hususu 
arz etmek için huzurlarınıza geldim, onu arz ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefetle iyi diyalog 
kurulmadığı müddetçe Meclisi çalıştırmamız müm
kün değildir. Şimdi nedir bu? Dün biz de Milli 
Selâmet Partisi Grupu olarak, bir diğer mevzuda Da
nışma Kurulunu... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Çalışıyor, ça
lışıyor, sizsiz de çalışıyor. 

ŞENER BATTAL Devamla) — Tabii, tabii ça
lışacak, Meclis elbette çalışacak. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, lütfen, 
sayın üye konuşmasını bitirsin. 

Devam edin Sayın Şener Battal. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Müsaade ediniz 
de şurada birkaç kelime ile maruzatımızı İfade ede
lim. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Müsaade edin 
de biraz çalışalım. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Dün biz de 
Danışma Kurulunu çağırırdık, bir meselede karar 
verilmesini isterdik. Bir parti bu toplantıya katıl
mazsa, o öneriyi biz de getirirdik. Bir diğer parti 
de... (CHP sıralarından «Ne konuşuyorsunuz?» ses
leri) 

Meclisin çalışmasını konuşuyoruz. Yeni 19 ncu 
madde ile elde edilen netice nedir? Bu vesile ile onu 
da hep beraber görüşmüş olalım. 

Bir diğer parti de 19 ncu maddeye göre, öneri 
İsterdi, Danışma Kurulu toplantısını isterdi. Ondan 
sonra o da gelirdi bugün buraya. Şimdi, çeşitli mev
zularda Danışma Kurulu önerileri çıktı; (4) mevzuda. 
1 nci mevzuda Danışma Kurulu - görüşüyoruz şu 
anda - müzakereyi açtı, gruplar adına söz istendi, iş 
oylamaya geldi. 10 kişi ayağa kalkacak «yoklama 
istiyoruz» diyecek, bir. 

İkincisi, ben maddelerin hayatiyetini söylüyorum. 
19 ncu maddeyi bu şekliyle getirdiniz, muhalefetle iyi 
diyalog kurmazsanız ne olacağım anlatıyorum. Mu* 
halefetle iyi diyalog, hem Meclis çalışması için 
lazımdır, hem de vatan - millet beraberliği için, 
bölünmezliği için lazımdır, onu ifade ediyorum. 

Şimdi 4 grupa söz hakkı doğdu, öneri hakkında 
gruplar düşüncelerini söyledi. Oylama yapılacağı 
zaman 10 üye ayağa kalkarak «Yoklama istiyoruz» 
dedi. Birinci etap bitti. 

Şimdi, dün biz Danışma Kurulunu toplantıya ça
ğırdık, akamete uğradı veya o grup bizzat katılma
yarak Danışma Kurulunu akamete uğrattı, muhale
fetle diyloğun ehemmiyetini tebarüz bakımından söy
lüyorum, şimdi ne olacak? Bu öneri de direkt ola
rak, doğrudan doğruya buraya inecek. O da konu
şulacak, oylamaya geçileceği zaman tekrar 10 üye 
ayağa kalkarak «Yoklama istiyoruz» diyecekler. On
dan sonra diğer öneri, bir başka öneri ve geçici 
olarak Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grupunun 
önem verdiği bazı teklifleri, şimdi bu olağanüstü top
lantı davetiyle belli bir barajı aşabilir, muhalefetin 
kongreleri zamanıdır diye bu baraj aşılabilir. Ama, 
şunu bilesiniz ki, bu Mecliste muhalefetle iyi diyalog 
kurulmadığı müddetçe iktidar partileri - sadece sizin 
devrenizi kastederek söylemiyorum - adım atamaz. 
Muhalefet, engelleyici muhalefet olur, iktidar da, 
engelleri aşmaya çalışan iktidar olur. Engeli aşa
madığı gün iktidar zayıf gözükür, iktidar aciz gö
zükür. İktidarın zaaf içinde gözükmesi dahi milli 
bakımdan menfaatlere uygun değildir. Devamlı 
olarak bu sıkıntılar doğar. Onun için, dün olağan
üstü toplantıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
BaşkanvekiUeri arkadaşlarını ciddi bir organizasyon 
yapmışlardır ve bir aylık çalışma sonunda Meclisin 
bu olağanüstü toplantısında 228 rakamını bulmuş
lardır. Ama temennim, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun olağanüstü hallerde Meclisi toplayabiime 
imkânım normal zamanlarda da devamlı elde tutup 
tutamayacağını düşünmesi ve bundan dolayı muhale
fetle iyi diyalog kurmasıdır. 
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Şimdi artık gündem yeni şekliyle belirdi. 228 ra
kamına güvenip, bugünkü çoğunluğa güvenip şunu 
yapabilirdiniz; 50 tane kanun teklifinin listesini ya
pabilirdiniz, «bunların önceliği bu olacaktır» derdi
niz ve böylelikle bu 50 tane kanun teklifi bitene 
kadar muhalefet o kanunları engeller, siz de uğraşır
dınız ve böylelikle muhalefetin faydalı gördüğü ka
nunların gündeme girmesini de engellemiş olurdunuz. 
Ama gördüğüm kadarıyla bugün sanıyorum 4 tane 
teklifi almışsınız. Gündüz 14.00'ten başlayıp gece 
24.00lere kadar yorgun argın bir çalışma içinde Mec
lis bu kadar önem verdiğimiz kanunları ele alacak. 
Ondan sonra Meclisi tekrar tatile sokacağız. Geliniz, 
Meclisi tekrar tatile sokmayı bırakalım da, Meclis 
her zamanki gibi 15.00'te başlasın, 19.00'da toplan
tısı sona ersin, komisyonlarımız çalışsın ve yeniden 
tatile gitmeyelim. Bir araya geldik, bu beraberliği
mizin zevkine de böylelikle varmış oluruz. 

Cümlemize saygılar sunuyorum, ama istirham edi
yorum; iktidarlar daima bu 19 ile uğraştılar, muha
lefetle uğraştılar. Bu, dünya tarihinde de Türkiye 
tarihinde de böyledir. Geliniz de şu memleket, mil
let için iyi diyalog yollarını arayalım. Bunun zevki, 
bunun tadı, bunun muvaffakiyeti sizin dün 228 rak-
kamında tattığınız basandan çok daha fazladır. Zira, 
paylaşılarak çoğalan tek şey mutluluktur. Onun için 
bu mutluluğu beraberlikte bulalım. 

Saygılar sunanın, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener Bat

tal. 
öneri hakkında başka söz isteyen?.. Yok. Öner

geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 

önergeyi oya sunamazsınız efendim. 

2. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 33 ncü 
dönem toplantılarına Konya Milletvekili Agâh Oktay 
Güner'in katılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/410) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 78 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup 
onayınıza sunacağım : 

15 . 9 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 19 . 9 . 1978 
tarihinde New York'ta başlayacak olan 33 ncü dönem 

BAŞKAN — Niçin efendim? 
ORHAN BlRGÎT (İstanbul) — Sundunuz efen

dim. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Niçin oya koyamayız? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Gündeme koy

mamışsınız efendim. 
BAŞKAN — Efendim, oylama sırasında olmaz. 

Önerge... 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Müsaade buyu

runuz Saym Başkan... 
BAŞKAN — önergeyi oylannıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
gündemde olmayan bir konuda oylamada bulunamaz
sınız. 

BAŞKAN — Sayın îlahn Ersoy, şimdi ben «Öner
ge hakkında söz isteyen var mı?» diye tekrar tekrar 
sordum. Öyle bir şey varsa kürsüden beyan etsey-
diniz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Başkan, 
bu, sunuşta yer alır; Başkanlığın sunuşu haline gelir, 
ondan soma oylama yapılır. Çok yanlış bir karar 
alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sunuşta tatbikat bugüne kadar böy
le devam edegelmiştir. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hayır efendim. 
Sunuşlar Başkanlık Divanının sunuşları halinde gün
demde yer alır. Böyle bir şey gündemde yer alma
dığı için karar alamazsınız, yanlış hareket ediyorsu
nuz, yanlış uygulama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Artık oylanmıştır. Tabii bunun dö
nüşü biraz güçtür. Ancak bir müzakere neticesinde 
bu konu halledilebilir. 

toplantılanna Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili 
Dr. Agâh Oktay Güner'in katılması uygun görül
müştür. 

Bu konuda Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak karann gönderilmesini izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylannıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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3. — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu Başkanve-
kili ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 mil
letvekilinin, İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkın
da bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin geri 
alındığına dair MHP Grupu Başkanvekili Faruk De-
mirtola'nın önergesi, (11/9, 4/127) 

IBAŞKAN — Gfetanıiınlizte göre, 'özel giindemdü 
yer alacak İşler kısmındaki Milliyetçi ıHamelkelt Par
tisi Grupu BaşkiaınıvıeMli İhsan Kalbalkayı ve 10 aHka-
daşı tarafından İçişleri Balkanı hakkında verilen 
(11/9) Esas numaralı Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağına da:r görüşmelere başlamamız 
gerekmektedir. Ancak, OVüPiyetçi (Hanelbat ParMısü 
Grup Başkanlığının bir jgtesrtî alma tezkeresi gelmiştir, 
okutuyorum: 

iMMlett Meclisi Başkanlığına 

9.6.1978 tarihinde Konya'daki karakollarda yapı
lan işkenceler 've kanunsuz gözaltına almalar sebe* 
büyle, İçişleri Balkanı hakkımda Grupumıuzca (bir Gen
soru verilnıîşti. 

IMBelt Meclisinin 20.9.1978 günlü 167 ne i Birleşi
minde özeli gündeımıde 11/9 no ile yer almıştır. 

/. — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et- I 
hinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hak
kında yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/97) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN '— Alınan karar gereğince kanun ta
sarı <ve 'tekliflerinim görüşmelerine geçiyoruz. 

Gündemknlziin, «Kanun Tatsaırı ve TdkJSlerfyle 
Kondisyonlardan Gelen ülger Iişîar» kısünınun 1 nci 
şurasında yer alan ive |GeneJ Kurulun 20.4.1978 tarihli 
135 nıoi Bileşimde* önergelerle sWîar(S3klte ikioanıilsyönia 
gera verilen, kamu yönletimılndıe ve HaiılcaimiaJtaırındai 
(Etkinlik ive Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı; 
Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik ve Mali ön
lemler Hakkında Ye'.üki Kanunu Taisarasınıa ilişkrn 
komisyon raporu, 66/11 ncli tek Sıma Sayılsa İle basılıp 
sfayın üyelere dağıtılmıştır. Bu tasarı üzerindeki gön 
müşmeleıie Ikalldığnmız yelden devam ediyoruz. 

(1) 66 S. Sayılı basmayazı 4.4.1978 tarihli 127 
nci Birleşim tutanağına, 66'ya 1 nci ek S. Sayılı 
basmayazı tutanağa eklidir. 

Gensoruyu verdiğimiz tarihten bu güne ikanlar 4 
aya yalkın bir zaman 'geçnıfîştlr. IBu sürede birçok yeni 
ve daha Ibüıyülk olaylar ive süyaısî dnaıyelfâeır İşlenmiş 
Ve Pol - Der'ii polislerin bu iişte llîşkileri olduğu ve 
bu aşırı ısolcu dermek mensuplarının anarşi mflhrakı 
olan illegal komün'st teşkilatîanyîa işbirliği İçimde 
bulunduğu olayla açılklık kazamimıı̂ tır. 

Hükümetin bu koimünftst terörle aynı paralelde 
yer alan poSMkası, TÖB -. DER, Poll - Der, DİSK, 
DEV - GENÇ gibi anarşist kurutuşların kıaınh ey
lemleri maalesef bir ikilisini fvaffli, Ikaymaikianı >Ve emnfi-
yet yeitkülülerînân HeşVfflk 've müsamahası aasiz yurdu
muzu bir İç savaşın eşliğime geüılmüştir. 

iBirçoik şehMerimllzde kurtarılmış bölgeler ve il* 
»ler teessüs etmiştir. 

Bütün bunları içerisine alan ve daha şümullü ve 
vesikan «tarak yeril bir Gensoru hazırlanmasının dan 
ha yanarlb olacağı inancıyla iadı geçen Genisioaıumuzun 
'iadesini] arz ederim. 

Saygılarımjîa. 2^9.1978 
MıHP Grup BaSsfcanvekı$ 

Tokat MCllet\-ctkilJ 
'Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Gensoru önergesi geri ıveırllmiişltir. 

(Sayın Koanliisyon ive Hükümet bardalar. 
Koiiı'syonujı 66'ya 1 nci *k S. Sayılı raporunu 

okutuyorum: 

Millet Medliisi Başkanlığına 
Kamu yönetimlinde ve harcamalarında etk!inL"k ve 

verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemelk amıaı-
cıyla alınacak ekonamük ve maj3i önlemler hakkında 
yetki kanunu tasarısı, Komisyonumuzca daha öıılce 
götfüşliiereik 20j.3J1978 gün ive 8 numaralı taran flk 
yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

GMfflat Meclîsi] Genel Kurulunun 20.4.1978 günli 
Ve 135 udi iBirîeşimiMiıde yapılan- görüşmeler doğrul-' 
tuşunda, yenliden görüşmek üzere İçtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre alınan tasarı ve üzerlindie vıeriiflmjş 
öniergeMe birlikte Koımıisyotmijmiuzda yeınLidıcaı müza
kere ediîerek karara bağlandı 

l i Tasarının 1 nöi malddesi ile ilgili 4 önerge; 2 
nci maddesi İle Igl l 1 önerge, 3 ncü maddesi ile ilgiü 
1 önerge, 5 nci maddesi ile lügüli 21 önerge <ve ıtasam-
ya eklenmesi istenen yeni 6 nci maddeyle âgli öner
ge tasarının genel gerekçe ve kapsamlına aykırı düşe
ceği nedeni ile kabul edilme iniştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 
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2j Tasarının 5 nci maddesinin (m) benJlnle Ha-1 

ıtaıy MUîlelitvelkıüi SaNi ÖzJîsüsrfk ıvie 4 laırkaıdıaişımmı ye«ranl!ş 
ıdSiuMaın. önerge «27 . 7 . 1977 terüh 've 925 saıyıü» 
Tiklk Silahlı Kuıvveltleırli Peaisotnıel Kanıunurauın, 3.7.1975 
Itaaliıh we il 923 ısayıllı Kanuniîa ideğlllşilk 137 inici [miad-
ıdesıi; 5434 sayılı (Kanuna 8 . 7 . .1971 1arûh <ve 1425 ısa-
yıiîı Kanunla dslemem (Ve 3.7J1!975 tarliMive 1922 sayılı 
iKsınıuınfia. Idieğişliıirl/ıleıı 1425 sayılı Kanun un 1 <ndi imaldi-* 
idtesljnlin l(c) beınldıinıe bağlı «BrnıdkMilk göslteıngie ıtabîo-
>su» Koımisyonuînuzca Ikalbul cıdClımiş ve 5 udi ımıaidıde-
nlîn ı(ım) bemdıi bu ıdleğlşliklMe yenüden ıdıüzan3:eıııirn@ş-

Yapılan bu değ^iilkİilkte tasarı, Genel Kurulun 
oburlarımın siağliaınirrtalsı liçOn, Yüliisdk Başkanlığa sıınu-
IUTJ 

'Saygıiîamıntla* 
'Barklan BaşkanivelkDli 

Teikirtdıaığ Ayı'dııın 
Yılmaz Alpaslan Mrifaartrıeım Sökıelli 

Sözcü 
İstanbul 

SeivJÎ Korun 
Anlkaria 

'Selbalti Ataman 

Antalya 
MubaHl'ım 

Kaya Çalkmıaikçı 
(Bollu 

Söz bakkını mahfuzdur. 
iMüfüt Baynalktar • 

•Çaırıalklkale 
Orhan Çaraeni 

İstanbul 
Alî N©ja!t Ölçen 

Kars < 
Doğan Araslı 

Konya 
Yücel Akıncı 

Nıeıvtşîelhiitr 
Ya Kemal YüikseM 

Sivas 
ASİ 'Gürbüz 

İmzada buluınıarnıadı. 

Adlaıraa. 
Mi Keımial Kü îilkteıpeıpıınıaır 

Ankara» 
MühıaTOm 

M. Keımial Erlkavan 
Aı'ijvön • 

MelıTniEfi IBaHa 

iBoiiu 
Halûk Kaiî'aiblörlMü 

EskL'şielhûr 
MuhalifSm ısöz hakkının 

sakilidir 
İgırjtelî Anığı 

İstanjbu! 
Meıü'n Tüzüm 

Kasîaımıonıu 
'Saıborü Tığlı 

Manıisıa 
Muhallü'ım 

Siimeıı Oral 
OrldM 

'MuhaUim 
Bilâl Tananoğlu 

Teklimdıağ 
MüMUian 

Nihan İlgün 

IBAŞlKAN — Taslamanın lüımıü " üzeraıldieiki görüş-
Miieleır tamamlanmış, mıadıdöleıie ©eçitoesÇnl'n öylaımaı-
isı kalinisti. 

Şiiimidıi Itaisıarınım mıadldıetoıinıe ıgeıçilmıefsM oyulanını1-
za, sunacağımı. Oylamanın.. (AP ismallanınidıan 10 aniîl-
G2İilV£ikİ!îî ayağa ikalkh)j 

İLHAN BRSOY ırjKüfcahya) — Sayın Başkan, şa
tomda yelteği Çoğunluk yalktuır. 

CELÂL iDOĞAN (Gaal'ıanlJejp) — ıSayın Başkan, 
5 idlalküka önjce çoğunluğun Ibuilunfduğu ıtelspiilt eidıilidti 
eıfeiDdlânj 

BAŞKAN — Zaltem aynı ımajhiiyeıtfce açık loy Lıste-
ımii 'vardır. Açılk oy lisltömıi olduğu ftcjin liisöm okunmak 
suretiyle yapacağız eıfenldlimf.ı 

Sayım ®a§)kan(lığay 

Oylamanın, «Açılk oy» Iblçimjindie yapılmasına ıdaiır 
2 önenge vardır. 2,:sîınii de lolkufitöulkjiJan sonra 1 mel 
önengeyli işleme (koyacağım. 

'Önterigfeyi ökıuftuyoıruim .efeınıdliımy 

SÜLEYMAN ıSABRt ÖZNAL (Edimle) — Ça-
Ibuik' oku, çaibulkj 

jBASıKAN — Aceteısi yok efendim, Lütfen müda
hale leifirtieyûn, Riyaseti -vazMielsiiıi biliyor eflendL'ım. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının maddelerine geçilmesinin oya 

sunulmasının ive oylamanın ad okunmak suret'iyle yaı-
ıpılmıaisıını rllca ©düyunuz. 

Sayigıîıaırmnıızlaj 
İZmık 

Zeifei (EFeoğlıu 

(Aıritvial 
Hasan Ekinci 

Ağrı 
•MJIkaiU Aydeım'lr 

Anita|l,yıa 
Galip Kaya 

Artana 
tomail Hakiki Köylüoğlu 

Balılkeislir 
tlhlaıı Ayîeklin 

Bollu 
Abımıet Çaklmiak 

İsllaıılbul 
"Reçeli Özel 

Ayidım 
BeJhilç Toızkopaınan 

Bundur 
Alhmıeft Sayın 

Kocaeli 
İbrahim Tapınız 

Anılaısyıa 
ıMuhamnııet KeHied 

Bialikesıâ 
Engıln Tanıniverdıl 

İzrnir 
Adiîî IDeım'k 

KudkOaneİl 
IHtafsıamı (Koırfeıiî 
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Sayın Başkanlığa 
1/97 Sayılı Yasanın maddelerinle gaçitaasMn, aıd 

okunmak ısureıiiyle açık oylamayla yapılmasını anız 
wa 'tdklîf edesiiz. 

Erzurum 
Korku* Özal 

Ankara 
Oğuzhan Aısiffltöirk 
Kalhramanmar&ş 

Hasan Seyîthanöğhı 

15 . 6 . 11978 
(Konya 

Şener Butta! 

Temel Kariaınıioiafoğlu 
SÜrt 

Atodülkıaidıai 'Kaya 
Kars 

Abdülkterîm Doğru 

Süfeyiman Aröf Emre 
Istaiîlbuil 

FeJhımü Cuımıaılıoğhı 
Mallatyal 

Methme;! Recaı.l Kutan 
Tırajhzon 

LÜffli GöMaş 

IMa 
ıSaOih Özcan 
•D ŷaıribelklir 

(MJ Yaşaır Göçunen 
IMaırldliml 

Abdiilka'diV Tiımunağaoğlu 

IBAŞKAN — BIMnci öntergeyi taltbılke koyuyorum. 
Birinci ömiergedelki IMmleru okumak sunetâyle burada 
»îup olimıadığını telspflt edeceğimJ 

iSaym Zefltii Efeoğîu?.. Burada. 
Sayım Hassan fEOsîııııdİ?.'.' Yolkj 
Sayın (BeMç Tozkoparan?.. Yokv 
iSayın Mulhaimrajeıi iKeMödi?.. Yok, 
Sayın Ahmet Sayın?... Yok. 
Sayın İbrahim Topuz?... Burada. 
Yalnız şöyle bir durum hâsıl oldu; şimdi oku

nan isimler burada mevcut olmadığına ve bunu da 
tekabbül eden milletvekilide olmadığına göre bu 
önerge işleme konmayacaktır. 

İkinci önergedeki isimleri okuyacağım şimdi. Bi
rinci önergeyi işleme koymuyorum. İkinci önerge: 

Sayın Şener Battal?... Yok. 
Sayın Korkut Özal?... Yok. 
Bu da düşmüştür efendim. Bunu da işleme koya

mıyorum. 
Şimdi maddelere... 
(AP. sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı.) 

III. — YOKLAMA 
İLHAN ERSOY (Kütahya) 

lama istiyoruz. 
Sayın Başkan yok-

BAŞKAN — Evet, yoklama istiyorsunuz. Kaç ki
şi.. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ço
ğunluk yoktur bu sebeple yoklama yapılmasını istiyo
rum 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Adalet Partisi 
Grupundan 10 arkadaşımız ayağa kalkmak suretiyle 
yoklama talebinde bulunmuşlardır. 

Bu durumda, yoklama isteyen arkadaşlarımın isim
lerim tespit edeceğim. 

Yoklama yapılması talebinde bulunan Sayın İlhan 
Ersoy?... Burada. 

Sayın M. Kemal Aykurt?... Burada. 
Sayın Adem Ali Sanoğlu?... Burada. 
Sayın Kaya Çakmakçı?... Burada. 
Sayın Cemalettin Köklü?... Burada. 
Sayın Sümer Oral?... Burada.* 
Sayın Zeki Efeoğlu?... Burada. 
Sayın Ömer Barutçu?... Burada. 
Sayın Özer Yılmaz?... Burada. 
Sayın Hüseyin Cavit Erdemir?... Burada. 
Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
BAŞKAN — Çalışmalara devam ediyoruz. (Alkış

lar.) 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum': Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 ncİ maddeyi okutuyorum: 

Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ye 
Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Ama
cıyla Alınacak Ekonomik ve Mali Önlemler Hakkın

da Yetki Kanunu Tasarısı 
Amaç : 
Madde 1. — Kalkınma planı ile yıllık programın 

uygulanmasında ortaya çıkan darboğazları gidermek, 

ekonominin iç ve dış dengesini gözetmek, dış kaynak
lara bağımMığı azaltmak, yatırımları hızlandırmak, 
kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamak ve 
tutumluluğu özendirerek savurganlığı önlemek üzere 
Bakanlar Kuruluna kanun gücünde kararname çıkar
ma yetkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok* 

Önergeler vardır, veriliş sırasına göre okutuyo
rum 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yetki Kanun Tasarısının 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Erzincan Ankara 
Timuçin Turan Hayrettin Turgut Toker 

Trabzon Burdur 
İbrahim Vecdi Aksakal Ahmet Sayın 

Kocaeli Manisa 
İbrahim Topuz Halil Yurtseven 

İstanbul Manisa 
Ekrem Ceyhun Sümer Oral 

Madde 1. — Kalkınma planı ile yıllık programın 
uygulanmasında yatırımları hızlandırmak için Bakan
lar Kuruluna kanun gücünde kararname çıkarma yet
kisi verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yetki Kanun Tasarısının 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Trabzon 
Hayrettin Turgut Toker İ. Vecdi Aksakal 

Manisa Manisa 
Halil Yurtseven Sümer Oral 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Madde 1. — Yıllık programların uygulanmasında 
yönetimde etkinlik ve verimliliği sağlamak için Bakan
lar Kuruluna kanun gücünde kararname çıkarma yet
kisi verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yetki Kanunu tasarısının 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Trabzon 
H. Turgut Toker İ. Vecdi Aksakal 

Manisa Kocaeli 
Halil Yurtseven İbrahim Topuz 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Madde 1. — Kalkınma planı ile yıllık programının 
uygulanmasında, verimliliği sağlamak' üzere Bakanlar 
Kuruluna kanun gücünde kararname yetkisi verilmiş
tir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yetki Kanun Tasarısının 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Manisa 
H. Turgut Toker Sümer Oral 

Manisa Trabzon 
Halil Yurtseven İ. Vecdi Aksakal 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Madde 1. — Yatırımları hızlandırmak üzere Ba
kanlar Kurulunca kanun gücünde kararname çıkarma 
yetkisi verilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 nci mad

desinde «Yatırımları hızlandırmak» sözcüğü geçmek
tedir. 

1978 yılı Bütçe Kanununda ise, yatırımları hızlan
dırmak amacıyla Maliye Bakanına yetki verilmiş bu
lunmaktadır. 

Şöyle ki : 
Yatırım harcamalarına ilişkin yetkileri : 
Madde 16. — Yıllık programlara ek yatırım cet

vellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir proje
ye yatırım harcaması yapılamaz. Proje ismi zikredil-
meyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu 
olarak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin hangi 
projelerde kullanılacağına dair ilgili Bakan tarafından 
onaylanmış programlarda gösterilen işler esas alınır. 

1978 yılı Programına ekli yatırımı projeleri için 
programla tahsis edilen ödeneklerden başka projeler 
ve amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1978 yılı 
Programının uygulanması, koordinasyonu ve izlen
mesine dair karar»da yer alan usullere uyulur. 

Bu hüküm, Kamu İktisadi Teşebbüsleri için de 
uygulanmaz. 

Madde 18. — B) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930 - mali transferler) programının (09 - diğer mali 
transferler) altprogramımn (303 - yatırımları hızlan
dırma fonu) faaliyetlerindeki ödenekten, 1976 prog
ramının uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonuna 
ilişkin kararname hükümlerine göre, 1976 programı
na ek olarak kabul olunacak projelere harcanmak 
üzere genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarele-
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rjn hizmet programlarında mevcut veya yeniden açı
lacak projelerin ilgili harcama kalemlerine ve Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadi transferler ve ya
tırımlar) programına aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Bu ödenek, geretkiğinde, Maliye Bakanlığınca 
hir katına kadar artırılabilir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve-
?g esas itibariyle giderlerini içendi gelirleriyle karşı
lamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçe
den Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

1976 maH yılı içinde : 
a) Maliye «Bakanlığı Bütçesinin (930 - MaH trans

ferler) programının (09 - Diğer mali transferler) alt-
programının (307 - Yabancı ülkelere verilecek proje 
kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneği Bakanlar 
'Kurulu kararıyla tespit olunacak yabancı ülkelere açı
lacak yatırım kredilerine tahsis etmeye; 

b) Kredinin verilme şekil ve sarflarım, uygula
nacak faiz haddiyle geri ödeme zaman, şekil ve şart
larını tespite; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katına kadar ar
tırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Madde 69. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve 
diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin geçmiş yıllarda 
ve 1976 mali yılında birbirlerine, genel bütçeye dahil 
daireler ve katma bütçeli idarelere, Hazineye, Devlet 
Yatırım Bankasına ve TC Merkez Bankasına olan her 
çeşit borç ve alacaklanyla dış borçlarına nakden ve 
hesafoen tahsil veya tediye etmeye veya ettirmeye, bu 
işlemler sonuçlarım gereğine göre bütçeye gelir ve 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar 
ödenek ve gider kaydetmeye; 

'Madde 70. — a) 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı, 
12.6.1903 tarihli ve 350 sayılı ve 26.7.1965 tarihli ve 
691 sayılı, 22.5.1975 gün ve 1902 sayılı tahkim ka
nunlarıyla, 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 
441 sayılı Devlet Yatırını Bankası Kanununun 27 noi 
maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacakları
nın, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için, 
yahut yıllık yatırım ve finansman programının gere
ği olarak ya da küçük meblağların hesaplardan tasfi
yesi amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve 
ödemeye, 

ait faiz ödemesi yapılmaz ye fıkra gereğince yapıla
cak mahsup işlemleri şonuçlanmn gelir, ödenek ve 
gider kaydının yapılmasında yukarıdaki (a) fıkrası 
hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkimi kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar 
va:leJerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunla-^ 
rın uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan ku
rumlardan da faiz aranmaz. 

iBu hükümler mevcutken, bu amaçla yetki veril
mesine gerek yoktur. Bu nedenle, bu «sözcüğün metin
den çikartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Ankara 
Sümer Oral İsmail Hakkı Köylüoğhı 

Erzurum Burdur 
Rıfkı Danışman Ahmet Sayın 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Millet Meçlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci mad

desinde, «yatırandan hızlandırmak, kamu yönetimin
de etkinlik ve verimliliği sağlamak ve tutumluluğu 
özendirerek savurganlığı önlemek» sözcüğü yet al
maktadır. 

197$ Mali Yılı B/ütçesinde bu gayeyi sağlayacak 
çeşitli yetkiler Maliye Bakanına verilmiş bulunmak
tadır. 

IBunlardan bazıları şunlardır : 
ödenek aktarılmasına İlişkin yetkileri. 

Madde 5. — Gene1! bütçeye dahil dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin program, alrprogram, faaliyet 
ve projelerinde yer alan aylık, ücret, kesenek, sos
yal yardımlar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, 
ödüller ve ödeneklere ilişkin harcama kalemlerinden, 
aynı kuruluş bütçesi içinde olmak şartıyla diğer prog
ram, altprogram, faaliyet ve projelerdeki aynı harca
ma kalemlerine ödenek aktarmaya Maliye Bakam yet
kilidir. 

Madde 6. —» Genel bütçeye dahin dairelerle kat
ma bütçeli idjarelerin programlan arasında yer alan 
proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, mali yıl için
de hjzmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçe
sine, ilglti kunımun isteği üzerine veya resen aktar
maya ve buna ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Mali yıl •içinde diğer bu* daireye veya idareye ak
tarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle büt
çesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

Maliye Bakımı yetkilidir. 
h) (a) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunlan 

dolayısıyla Hazinenin kamu kuruhışlanna olan borç
ları Devlet iç İstikraz tahvilleri verilmek suretiyle tas
fiye olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine 
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Madde 13. — A) Genel bütçeye dahil dairelerle 
katma bütçeli idarelerin geçen yıllara ait karşılıklı 
borçları, «Eski yıllar karşılıklı borçlar» faaliyetinden 
ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde : 
a) 1977 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bu

lunan borçlar, ilgili oldukları program tertiplerinde-
ki ödeneklerinden bu faaliyete, 

b) 1928 - 1976 bütçe yıllarına ait ohıp da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zamanaşımına uğramamış ve karşılıklı yıllan bütçe
lerinde bulunan borçlar 1978 yılı Bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (100ı kod numaralı personel gi
derlerine ilişkin harcama kalemleri hariç) aynı veya 
diğer program tertiplerine dahil ödeneklerden bu 
faaliyete, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

B) Önel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerine, belediyelere 
veya bunlara bağlı teşekküllere ve şahıslara olan kar
şılıklı veya karşılıksız eski yıllar ve program uygula
ma borçları, Maliye Bakanlığı bütçesine ve bu amaç
la konulan Ödenekten, ilgili daire veya idarenin mev
cut veya yeniden açılacak programlardaki tertiplerine 
aktarılacak ödenekten ödenir. Bu konuda gerekli iş
lemleri yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve
ya «sas itîbariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşıla
makla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçeden 
(Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

Madde 18. — A) Devlet Memurları Kanunu, 
Üniversite Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(Persorieî Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yö
netmelik ve ^kararnamelerin gerektirdiği harcamalar 
için, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının (09 -• Diğer ınali fransferler) alt-
pro'gramımn, (301 -. Devlet Memurları Kanununun ve 
yönetmeliklerinin gerektirdiği giderler karşılığı) faali-
yefindeki ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve kat
ma bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan 
(İ1Ö - Aylıklar), (120 -. Sözleşmeli personel, yabana 
uzmanlar ve yaVdımcılan ücretleri), (140 -. Sosyal yar
dımlar), ^150 " Ek çalışma karşılıkları - Üniversitele
rin gece öğretimi ile ilgili fazila çalışma ücretiyle kon
ferans ücreti hariç), (160 - Tazminatlar ve ödüller), 
(170 i ödenekler) harcama kalemlerine ve °/p 1 ek 
'karşılıklarıyla ilgili tertiplere yeteri kadar ödenek ak-
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tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu 
ödenek Maliye Bakanınca ihtiyaç nispetinde artırıla
bilir. 

Ancak giderlerim, kendi gelirleriyle karşılayan ve
ya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşı
lamakla beraber, sadece beli amaçlarla genel bütçe
den Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

B) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 -. Mali trans
ferler) programının (09 - Diğer maM transferler) alt-
programının (302 - önemli fiyat artışlarının gerektir-
d'ği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödeneklerden, fi
yatlarında önemli artışlar meydana gelmesi nedeniyle 
Maliye Bakanlığınca tespit olunacak mal ve hizmet
lere ilişkin, genel bütçeli dairelerle katma bütçeli ida
relerin hizmet programlarındaki harcama kalemlerine 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu öde
nek, gerektiğinde, Maliye Bakanlığınca 4 katına ka
dar artırılabilir. 

C) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının (09 -. Diğer mali transferler) alt-
programının (303 - Yatırımları hızlandırma fonu) 
faaliyetindeki ödenekten, 1976 programının uygulan
ması, izlenmesi ve koordinasyonuna ilişkin kararna
me hükümlerine göre, 1976 Programına ek olarak ka-
bul olunacak projelere harcanmak üzere genel bütçeli 
dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet programla
rında mevcut veya yeniden açılacak projelerin ilgili 
harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(920 -• İktisadi transferler ve yardımlar) programına 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, ge
rektiğinde Maliye Bakanınca yeteri kadar artırılabi
lir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve-
ya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşı
lamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçe
den Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

D) Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağ
lanan genel ve katana bütçeli kuruluşlarla, Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları proje
lerinin çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası gi
derlerini karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı Bütçesi
nin (930 - Mali transferler) programının (09 -> Diğer 
mali transferler) altprogramımn (308 -. Uluslararası 
kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan projelerin Türk 
Lirası giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki öde
nekten, genel ve katma bütçeli kurmuşların hizmet 
programlarındaki harcama kalemleriyle, Kamu îktö-

718 — 



M. Meclisi B : 167 20 . 9 . 1978 O : 1 

sadi Teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına ya
pılacak transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı; 

İBu nedenlerle tasan metnindeki yukarıda bahse
dilen sözcüğün kaldırılmasını a!rz ve teklif ederiz. 

Manisa Ankara 
Sümer Oral İsmail Hakkı Köylüoğlu 

(Burdur (Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Sayın Başkanlığa 
Yetki kanunu tasarısının amaç maddesinin içinde 

yer alan «savurganlığı. önleme» tabirinin kaldırılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Yüce Meclisin çıkardığı kanunların birçoklarını 
yürüdükten kaldıran bu tasarı belki formaliteyi azal
tıyordun Formaliteyi azaltma düşüncesini savurgan
lık olarak nitelemek yanlıştır. 

Ankara Ağrı 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Kerem Şahin 

Uşak Ankara 
Galip Çetin M. Kemal Erkovan 

Manisa 
Sümer Oral 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «Kamu Yönetiminde ve Har

camalarında Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak ve Sa
vurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik 
ve Mali önlemler Hakkındaki Yetki Kanun Tasarı
sı» nın 1 nci maddesinde, «Kalkınma planıyla yıllık 
program uygulanmasında ortaya çıkan darboğazları 
gidermek, ekonominin iç ve dış kaynaklara bağlılığını 
azaltmak, yatırımları hızlandırmak, kamu yönetimin
de etkinlik ve verimliliği sağlamak ve tutumluluğu 
özendirerek savurganlığı önlemek üzere Bakanlar Ku
ruluna kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi ve-
ri5mişîîir» denilmektedir. 

Bu maddeyi, Anayasamızın 64 ncü maddesiyle 
bağdaştırmak mutlak surette mümkün değildir. 64 ncü 
maddede belirtilen bu yetkinin, bu tarz geniş bir bi
çim ve çerçeve içinde düşünülmesi, «Nasıl olsa 64 
ncü madde cevaz veriyor» diye ele alınması, âdeta 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kanun yapma yet
kisinin Hükümete devredileceği gibi sön derece sa
kıncalı ve Anayasamızın 5 nci maddesine tamamen 
aykırı bir düşüncenin giderek benimsenmesine mün
cer olacaktır. 

Bu kadar geniş kapsamlı bir yetki kanununun çı
kartılması Anayasaya aykırı düşmektedir. 

Bu nedenle bu maddenin kanun metninden çıkar
tılmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa İstanbul 
Sümer Oral İhsan Toksan 
Erzincan Amasya 

Timuçin Turan Muhammet Kelleci 
Yozgafi Kars 

Turgut NizamoğlU Bahri Dağdaş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 nci mad

desinde, «Kamu yönetimlinde etkinlik ve verimliliği 
sağlamak» sözcüğü yer almaktadır. 

Bütçe kanunları ile bu amaçla çeşitli yetkiler Ma
liye Bakanına verilmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları Şöyledir : 
Personel rejimi ile ilgili yetkileri* 
Madde 101. — Kamu İktisadi Teşebbüslerince ma

li yıl içinde ihdas olunacak memur kadroları ve kad
ro unvan değişiklikleri için önceden Maliye Bakan» 
lığının uygun görüşü alınır. 

17 . 2 . 1972 tarih ve 7/3968 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ye bu karara ek olarak çıkarılan kararlar 
kapsamına giren kadro ihdas ve değişiklikleri için 
mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Madde 11. — Genel bütçeye dahil daireler, kat» 
ma bütçeli idareler ve döner sermayeli kuruluşlar, 
ma1!» yılın ilk ayı içinde, 1977 mali yılında istihdam! 
edilen devamlı işçi miktarını aşan işçi kadro cetvelle» 
rini Maliye Bakanlığına bildirerek Vize ettirirler. 

Vize edilen kadro adetlerini aşan devamlı işçi is* 
tihdamı için ayrıca mali yıl içinde ilgili kuruluşlarca 
düzenlenecek işçi kadro cetvellerinin Maliye Bakanlı
ğınca vize edilmesi şarttır. 

Söz konusu işlem yapılmadan istihdam sözleşme-' 
si yapılamaz. 

Bu madde hükmü sözleşmeli personel için de uygu
lanır, 

Madde 37. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Ka* 
nunu ile kurumlara tahsis edilip intibak işlemlerinde 
kuşanılmış bulunan kadrolar ile 197İI, 1972, 1973, 
1974 ve 1975, 1976, 1977 maM yuTan bütçe kanunları
nın ilgili maddeleri hükümleri uyarınca kurumlara 
tahsis edilmiş olan kadrolar, 1978 mali yılı içinde de 
geçerlidir. 

h) 15 . 5 . 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunla, Ka» 
nun Hükmünde Kararnamelere göre intibakı yapılan 
personelin aylıkları, kurumlara tahmis edilen kadrola
ra müsteniden, söz konusu Kanun ile kararnamelerini 
intibak hükümlerine göre tespit edilen dereceleri üze
rinden ödenir. 
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ÂnCîik, 657 sayiiı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanun ile ekjenen ek gemici maddeler ile 
1B . 5 . WÜ tarih ve 1897 saydı Kanun ve Kanun 
Hükmündeki Kararnamelere göre yapılan intibaklarda 
orltaya çikâcak hatalar veya itirazlı işlemler ile kazai 
mercilerde verilen kararlara göre düzenlenecek düzel
tilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro kânununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13 . 11 . 1971 ta
rih ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu Kararnameyi 
değiştiren ve değiştirecek olan kararnamelerde yer 
alan hükümlerin uygulamasına devam olunur. Ancak 
Her kürüm için bu fıkra gereğince mali yıl içinde bir
den fazla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar kadrola
rında mevcut merkez ayniyat sâymahhklarıyla Mali
ye Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve so
rumlu saymanlıklarda istihdam ohınan memurlardan 
Maliye Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadrolan, 
ilgili kuruluş kadrolarından tenkis edilerek Maliye 
'Bakanlığı kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda istihdam 
ohınan memurlardan istekli bulunanlar müracaatları 
üzerine, bu suretle Maliye Bakanlığına devredilen 
kadrolara naklen atanarak, aynı saymanlık müdür
lükleri ite sorumlu saymanlıklar ve merkez ayniyat 
saymanlıklarında görevlendirilirler. 

f) 1İ3.İ964 gün Ve 440 saydı İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile Müessesler ve İştirakler Hakkındaki Ka
nunun geçici 8 nci maddesindeki 3 ydlık süre 28.2.1977 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Madde 37. — A) Kurumlara tahsis edilmiş bu
lunan kadrolardan değiştirilmesi gerekli görülenler, 
Söz konusu kadroların boş olması, şahsa bağlı olup-
da iptal edilmesi gereken kadrolardan olmaması ve 
aralarında dört dereceden (4 dahil) fâzla fark bu
lunmaması kaydıyla, ilgili kurumun teklifi, Devlet 
Personel Dairesinin göçüşü üzerine Maliye Bakanlığın* 
«â aym veya <dîğer bîr sınıftan veya değişik derece ve 
tmvaıth kadrolar olarak değiştirilebilir. 

Aiîcak, geri verilecek veya ihdas edilecek kadro
lardan herhangi birinin 1-4 derecelere girmesi halinde, 
değiştİTİlmesi gerekli görülen kadrolar, yukarıda be
lirtilen kayıtlara uyulmak suretiyle ilgili kurumun tek
itti, Ûevfer Personel Dairesinin ve Mâliye Bakânhğı-
ıftn görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca aynı 
veya diğer bir sınıflan veya değişik derece ve ünvlmh 
kMrolarta değiştirilebilir. 

^ftİde 38. — A)' Mali fû Içfaâe aşâ£ıdafci hal
lerde, kadro değişikliği suretiyle kadro temin eaHme-o 
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dlği takdirde, ilgili kurumun, talebi, Devlet Personel 
Dâiresinin ğörügü ve Mâliye Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca kadro ihdas edilebilir. 

a) Kurumlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulu
nanlardan istihdamı gerekli görülenler için; 

b) Kurumların durumlarına uygun boş kadroları 
bulunmamalı halinde askerlik görevinden dönecekle
rin yelliden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurul
ması öngörülen ünitelerde istihdam edilecek memur
lar için; 

d) Beş Yıllık Kalkınma Planının 11978 yılı prog
ramında kurulması veya genişletilmesi öngörülen hiz
met ünitelerinde veya önceden ön görülmesi müm
kün olmayan zorunlu hizmet genişlemelerinin gerek
tirdiği ünitelerde istihdam edilecek memurlar için; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gö
rev ve Unvan değişikliği île ilgili amir hükümleri ge
reğince kadro tahsisinin sağlanması için; 

f) Genel asayişe ilişkin hizmelllerde istihdam 
edilecek memurlar ve sözleşmeli personel için; 

B) Aşağıdaki hâllerde mevcut kadroların iptali 
suretiyle kadro ihdasına Devlet Personel Dairesinin 
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

a} 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi gereğince şahsa bağlı kadrolardan, unvanları 
7/3434 sayılı Kararnamede ve ek ve tadillerinde yer 
alanların boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile 
kararnamelerdeki derecelerden kadro temini için; 

b) 13.11.1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararna
meye ek karar ile bu Kararnameyi değiştiren karar
nameler gereğince kurumlarca eski kadrolarının ip
tali suretiyle tahsis edilecek kadrolar için; 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meçlisi, hâkimlik ve savcılık meslekleriyle Devlet 
Planlama Teşkilatı personeline ait kadro cetvelleri... 

Bu nedenle, madde metninden «Kamu yönetimlin
de etkinine ve verimliliği sağlamak» sözcüğünün çı
kartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Ankara 
Sümer Oral İsmail Hakkı Köylüoğkı 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

Eruzurum 
Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecele
rine göre okutup işleme koyacağız. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Gerekçelerini oku
tun Sayın Başkan. 

BAŞKAN mm Gerekçelerini okutmuyoruz efen-

«Bu nedenle bu maddenin kanun metninden çı
kartılmasını arz ve teklif ederiz. 

(Manisa İstanbul 
Sümer Oral İhsan Toksan 

Erzincan Amasya 
Timuçin Turan Muhammet Kelleci 

Yozgat Kars 
Turgut Nizamoğlu Bahri Dağdaş 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 

efendim? 
(PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP* 

ASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanını, bu önerge
ler, haddizatında, bu yasa tasarısını islemez hale ge
tirmek amacıyla ve Mr haklan suiistimali amacıyla ve
rilmiştir. önergelerin, genellikle Komisyonumuzda bü
yük bir tiölümii tartışılmış, reddedilmiştir. Ancak» bu 

önemli yasanın çıkarılabilmesi için, biz bu suiistimali 
önlemek amacıyla önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAj>f rrr- Katılıyorsunuz. Yeter sayıda üye 
var mı? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP
ASLAN (Tekirdağ) Mevcut. Bütün üyeler ön şifada 
oturuyor 12 arkadaşım. 

EROL H, YEŞİLPINAR (İzmir) — Plan Komis
yonu Başkanı böyle bir yorum yapamaz Sayın Baş
kan. İkaz edin efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, yeter sayıda Komisyon üye
leri varsa oylamaya tabi tutacağız. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, ikaz edin, yorum yapamaz efendim. 

BAŞKAN — Sayacağız efendim. 
12 üye mevcuttur efendim. Yeterli sayı mevcuttur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kahul edenler... 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Gerekli çoğunluk 

yok, yoklama istiyoruz Sayın Başkan. (AP şuaların
dan 10 milletvekiK ayağa kalktı.) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim?.., 
Yoklama istiyorsunuz. İsimleri, yazalım. (CHP sı

ralarından gürültüler.) 
MUSLtHfrrİN YILMAZ METE (Adana) — Oy

lamaya geçildi Sayın Başkan. Suiistimal oluyor bu. 
(CHP sıralarından «Oylamaya geçildi» sesleri. 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen isimlerinizi söyle
yin de kaydetsinler. (CHP sıralarından «Oylamaya ge
çildi» sesleri.) 

Efendim, oylamaya de geçilse şimdi yoklama is
teniyor. Elbette ki yoklamayı yapacağız. Bu İçtüzü
ğün amir hükmüdür. (CHP sıralarından gürültüler.) 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Usul hakkın
da ve Başkanlığın tutumu hakkında sJöz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efenldİm, müsaadenizle isimleri ala
lım, ondan sonra. 

f*LAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP
ASLAN (Tekirdağ) — 5 dakika önce yoklama yapıl
dı, bundan sonra tekrar yoklama yapılır mı? 

MUSIIİHİTTİN YILMAZ METE <Adaua) — Sa
yın Başkan, bir hakkın suiistimali oluyor bu. (CHP 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, haklısınız Sayın Mete. Fa
kat bu Mecliste bu gibi hadiseler o kadar çok olmuş
tur ki, mecburen itaat edeceğiz buna. (CHP sıraların
dan gürültüler.) 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usul hakkında ve Başkanlığın tutumu hakkında 
söz istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy?... Burada. 

Sayın Sümer Oral?... Burada. 
Sayın Halil Karaath?... Burada. 
Sayın Adem Ali Sanoğîu?... Burada. 
Sayın İbrahim Topuz?... Burada. 
Sayın Cemalettin Köklü?... Burada. 
Sayın Mustafa Eşrefoğlu?... Burada. 
Sayın Timuçin Turan?... Burada. 
Sayın Esat Kıratlıoğlu?... Burada. 
Sayın Erol Yeşilpınar?... Burada. 
Yalnız, Sayın Divan Üyesi arkadaşımız yoklama

yı oturarak okusunlar. Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edmnjştu-. 

{Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER (Devam) 

•BAŞKAN — Madde metnini (asandan çıkaran 
önergeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Öbür önergeyi okutuyorum: 
Turgut Toker ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 11. -*- Kalkınma Planı ile Yıllık Progra

mın uygulanmasında yatıranları hızlandırmak için 
Bakanlar Kuruluna kanun gücünde kararname çıkar-1 

ma yetkisi verilmiştir.» 
(BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU ADINA HALÛK KARA-

BÖRKLÜ (Bolu) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Okunan öner

geyi oylamanıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Turgut Toker ve arkadaşlarının önergeleri : 
«Madde 1. — Yıllık programların uygulanmasın

da yönetimde etkinlik ve verimliliği sağlamak için 
Bakanlar Kuruluna kanun gücünde kararname çıkar
ma yetkisi verilmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU ADINA HALÛK KARA-

BÖRKLÜ (Bolü) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Okunan öner

geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

Turgut Toker ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 1. — Kalkınma Planı He Yıllık Progra

mının uygulanmasında, Verimliliği sağlamak üzere 
Bakanlar Kuruluna kanun gücünde kararname yetki
si verilmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

PLAN KOMİSYONU ADINA HALÛK KARA-
BÖRKLÜ (Bolu) — Evet efendim. 

İBAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor. Oku
nan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Turgut Toker ve arkadaşlarının önergesi : 
«'Madde 1.—- Yatırımları hızlandırmak üzere Ba

kanlar Kurulunca kanun gücünde kararname çıkar
ma yetkisi verilmiştir*» 

BAŞKAN — Saym Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HALÛK KARA-

BÖRKLÜ (Bolu) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Okunan önerge-

yi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

M. Kemal Erkovan ve arkadaşlarının önergesi : 
«Yetki Kanunu Tasarısının amaç maddesinin için

de yer alan savurganlığı önleme takririnin kaldırıl
masını arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HALÛK KARA-

BÖRKLÜ (Bolu) Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Okunan öner

geyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etme-
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesi: 
«Bu nedenle madde meüninden, kamu yönetimin-, 

de etkinlik ve verimliliği sağlamak sözcüğünün çı
kartılmasını arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — Komisyon?., 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, gö

rüyoruz ki Komisyon bütün önergelere katılmakta ve 
üzerinde konuşma fırsatı vermemektedir. (CHP sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Gerekçesini daha evvel okuttuk Sa
yın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Okutmadınız efen
din^ 

BAŞKAN — Gerekçesini okutmuştuk, daha ev
vel okutmuştuk. Şimdi efendim, sıraya göre önergele
ri evvela okuttum, gerekçeleriyle beraber evvela öner
geleri okuttum. Şimdi, aylardık derecesine göre sa
dece maddeyi okutup, oya sunuyorum. 

Komisyon katılıyor mu?.. 

PLAN 
BÖRKLÜ 

BAŞKAN 
nuyorum 
memîştir. 

KOMİSYONU ADINA HALÛK KARA-
(Bolu) — Katılıyoruz efendim. 

Komisyon katılıyor. Oylarınıza su-
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

MiHet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci mad

desinde «Yatırımları hızlandırmak» Sözcüğü geçmek
tedir.: 

Bu hükümler mevcutken, bu amaçla yetki veril
mesine gerek yoktur. Bu nedenle, bu sözcüğün metin
den çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Ankara 
Sümer Oral İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Erzurum Burdur V 

Rıfkı Danışman Ahmet Sayın 
Erzincan 

Timuçin Turan 
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BAŞKA N— Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU ADINA HALÛK KARA-

BÖRKLÜ (Bolu) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon kaltdıyor. Okunan öner

geyi oylarınıza sunuyorum? Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci madde

sinde, «Yatırımları hızlandırmak, kamu yönetiminde 
etkinlik ve verimliliği sağlamak ve tutumluluğu özen
direrek, savurganlığı önlemek» sözcüğü yer almakta
dır. 

Bu nedenlerle, tasarı metnindeki yukarıda bah
sedilen sözcüğün kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Ankara 
Sümer Ora! İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Erzurum 'Burdur 

Rıfkı Danışman Ahmet Sayın 
Erzincan 

Timuçin Turan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HALÛK KARA-

BÖRKLÜ (Bolu) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Okunan öner
geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, maddeyi açık oya sunmak için bir önerge 
geldi; imzalarını tetkike imkân bulamadık; imzalan 
(teker teker okuyup tespit edeceğim!? 

İlhan Ersoy?... Burada. 
Sümer Oral?... Burada. 
İsmail Hakkı Köylüoğlu?... Burada. 
Cemalettin Köklü?... Burada. 
Adem Sarıoğlu?... Burada. 
İbrahim Topuz?... Burada. 
Ekrem Ceyhun?... Burada. 
Timuçin Turan?... Burada. 
Ahmet Sayın?... Burada. 
Mustafa Eşrefoğlu?... Burada. 
Kemal Doğan?... Burada. 
İbrahim Boz?... Burada. 
Mahir Ablum?... Burada. 
Recep özel?... Burada. 
Erol Yeşilpınar?... Burada. 
14 imzadır, 15 imza olmadığı için işleme koymu

yorum* 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) Sayın Başkan, 
yanlış saydınız. 
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BAŞKAN — Yanlış saymadım efendim. 
14 imza var, 14 isim var. (AP sıralarından gürül

tüler.) 15 imza, İsmail Hakkı Köylüoğlu, mükerrer, 
2 defa yazılmış. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ben katıhyo-
rum Sayın Başkanım^ 

BAŞKAN — Tekalbbül ediyorsunuz? 
Evet, Turan Koça! da imza göndermiştir. O za

man 15 oluyor. 
Şimdi açık oylamanın şeklini tespit edeceğiz. Açık 

oylamanın ad okunmak suretiyle «Kahul» veya «Ret» 
olarak yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Oylama ad okunmak suretiyle «Kabul» veya 
«Ret» şeklinde yapılacaktır. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
maddeyi oyluyorsunuz değil mi? 

BAŞKAN — Gayet tabii. 
Evvela önergede imzası 'bulunanlardan başlıyo

rum 
(Oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, oylamaya 240 arka

daşım katılmıştır; 224 kabul, 16 ret oy çıkmıştır. 
Bu şekilde madde kabul edilmiştir. (CHP sıra

larından alkışlar.) 
2 nci maddeyi Okutuyorum : 
Kapsam : 
Madde 2. — Bu Yetki Kanununa göre çıkarıla

cak kararnameler; 
a) Kaynakların Verimli kullanımı ve kamu hiz

metlerinde etkinliğin artırılması yönünde düzenleme
ler getirilmesi; özellikle belli bir kamu fonu ile en 
fazla mal ve hizmet sağlanması, mal ve hizmetlerin 
en az bedelle elde edilmesi, programlanmış hizmetle
rin süresinde gerçekleştirilmesi ve doğabilecek kapasi
te fazlalarının diğer kamu kuruluşlarında değerlendi
rilmesi ilkelerinin özendirilmesi ve Sorumluluklara 
bağlanması. 

jb) Kamu harcamalarının tutumluluk anlayışı için* 
de yürütülmesi ve savurganlığın önlenmesi amacıyla, 
ödeneklerin gerçek gereksinmelere göre ve yerinde 
kullanılması 'ilkelerine etkinlik kazandırılması. 

c) İlgili yasalarda öngörülmüş belli parasal sı
nırların, işlemleri ağırlaştırıcı Ve israfa yol açıcı et
kilerinim ortadan kaldırılması ve bütçe kanunlarının 
uygulanmasına işlerlik kazandırılması. 

d) Hazine ile kamu idare ve kuruluşları arasında
ki parasal ilişkilerde tıkanıklıkların giderilmesi. 
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e) Kalkınma planlarının ekonomik ve sosyal 
amaçlan doğrultusunda, genel ekonomik koşullara gö
re toplam üretim ve tüketimin dengelenmesi amacıy
la fiyatlarda istikran sağlayacak yönde önlemler alın
ması. 

İle ilgili olarak 5 nci maddede yer alan konulan 
kapsar. 

[BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde şalisi adına 
Sayın İlhan Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim, evvela 
Grup adına söz talebimiz vardı» 

Grup adına aynca gönderdik Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

İsmail Hakkı KöyKioğlu, buyuran efendim. 
Sayın KöyKioğlu, konuşma süreniz 10 dakika

dır. 

AP GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KÖY-
LÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
lar; sözlerime başlamadan evvel hepinize sevgi ve 
saygılarımı arz ederim. 

Konumuzu Anayasa hukuku ortamında değerlen
dirmek için, millet egemenliğine dayanan yetkilerin, 
nasıl ve hangi organlar tarafından kullanılabileceği 
hususunu incelemek gerekiyor. 

Anayasanın 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında 
«Millet, egemenliğim, Anayasanın koyduğu esaslara 
göre, yetkili organlar eliyle kullanır» hükmü bulun
maktadır 

5 nci maddesi de; «Yasama yetkisi Türkiye Bü
yük Millet Mectisinindir. Bu yetik devredilemez» ol
duğunu tespit etmektedir. 

Bu esasa göre, yürütmenin yasamadaki rolü sa
dece kanun tasarısını teklif etmekten ibaret kalmak
tadır. Yürütme görevini tayin eden 6 nci madde, 
«Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurum tarafından yerine geti
rilir» hükmünü taşımaktadır. 

Bu esasa göre, yürütmenin görevi asli değil, 
kanunlar çerçevesinde yerine getirilebilir. Anayasa-
Din değitşirihniş olan 64 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sı, «Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belK ko
nularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde ka
rarname çıkarmak yetkisi verebilir» şeklinde istisnai 
bir hüküm getirmiştir. 

Bu hükme göre, yürütme genel olarak yasama 
niteliğinde kararname çıkarma yetkisiyle teçhiz edi
lemez. Ancak beffi konuda Bakanlar Kuruluna dü
zenleme yetkisi verilebilir. 
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İkinci fıkra bununla da iktifa etmemiş, «Yetki ve
ren kanunda, çıkarılacak kararnamenin amacı, kap
samı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma sttresinm be
lirtilmesi lazımdır» şartlarını koymuştur. 

64 ncü maddenin 2 nci fıkrasının koyduğu «beli 
konularda amacı, kapsamı ve ilkeleriyle yetkiyi kut
lanma süresinin belirtilmesi lazımdır» şeklindeki ko
şullar, yürütmenin kanunlar çerçevesinde vazife gör
mesi esasını ve 5 nci maddenin, «yasama yetkisi 
Büyük Millet Meclisinindir ve devredilemez» pren
sibini önem vererek gözde tuttuğunu ve yetkinin, an
cak istisnai hallarde, hangi gaye ile verildiği ve ne 
ölçüde verildiği ve ilkelerin neler olduğu vuzuha er
dirilmek ve açıklanmak suretiyle yürütmenin yasa
ma yetkisiyle teçhiz edilebileceğini göstermektedir. 

Bu kanunlar senelerle mukayyet olmaksızın hal 
ve tatbiki icabeden bir konuyu düzenlemek gayesi
ni taşımaktadır. Geçici bir sorunun hail içindir. 
Yetki kanunları ancak geçici sorunların hali için 
başvurulacak bir yasama yoludur. Anayasanın 
64/2 nci maddesi, «yürürlükte kalacağı zamanı yetki 
kanununda tasrih edilir» demekte, sürekli sorunların 
halli için bu yola başvurulamayacağını açıkça gös
termiştir ve açıklamıştır. 

Anayasanın 5 nci maddesi, yasama yetkisinin 
devredilemeyeceğine amirdir. 1488 sayın Kanunla 
bu temel hükme belirli şartlar içinde istisna getiril
miştir ve konmuştur. 

Görüşmekte olduğumuz bu kanunlar istisnai hük
mün tatbikini gerektirmez. Kanun kuvvetinde ka
rarname, sabit hukuk kurallarıyla takibine imkân 
olmayan seyyar ve akıcı sonulların Hükümetçe hali
ni sağlamak için verilmiştir. 

Yetki kanununun konusu böyle değildir. Yürürlük
ten kaldırılan maddeler açıkça gösterilmelidir. Anaya
sanın 64/2 nci maddesi bunu emretmektedir. Yasama 
yetkisinin devrini ifade edecek olan yetkilerinin Hü
kümete verilmesi, anayasal hukukla ve bizim anaya
sal düzenimizle bağdaştınlamaz. Üzerinde hassasiyet
le durulmasını arz ederim. 

Kamu Yönetiminde ve Harcamalannda Etkinlik ve 
Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı önlemek Ama
cıyla Alınacak Ekonomik ve Mali önlemler Hakkın
da Yetki Kanunu Tasansıyla 20 kanunda 110 madde
nin değiştirilmesi için yetki istenmektedir. Tasanmn 
şevkine sebep olarak, kanun' çıkarmadaki güçlükler ve 
gecikmeler gösterilmektedir. Bu gerekçe Anayasada
ki istisna için sebep olamaz. Yetki kanunu acele ve 
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geçici sorunların halM için zamanla mukayyet, başvu
rulması şart olan bir yasama yoludur. Anayasama 
64/2. maddesine göre, devamlı sorunların halli için bu 
yola başvurmak Anayasanın ruhuna ve maksadına ay
kırıdır. 

Siz iktidara talip olduğunuz zaman, bütün mesele
leri mevcut seri mevzuatla halledeceğinizi iddia, ifade 
ve taahhüt ettiniz. Mevcut kanunların eksiksiz tatbi
kini sağladınız da denizin sonu mu geldi? Çıkarmakla 
acele ettiğiniz bu kanunların hiçbirisi, bugün ülkenin 
içinde bulunduğu ve büyük meselelerin halline medar 
olacak mahiyette değildir. Bu tasarılarla boğazlar aşı
lamaz. Meseleleri halleder ve dofboğazlar aşılan ka
nunlar değildir. 

Dirayetli olan iktidarlardır. Şimdiye kadar hep 
böyle olmuştur, bundan böyle de böyle olacaktır. Mev
cut mevzuat eksiksiz tatbik edildiği takdirde, Devlet 
çarkı işletildiği takdirde sorunların halledileceği kana
atindeyim. Asd marifet ve başarı bunu sağlamaktır. 
Ben bunu sizin iktidarınız zamanında söylemiyorum. 
Bizim iktidar zamanında da aynı şeyi Grupunıda söy
ledim ve dedim ki, «Mevcut mevzuatla bu işler halle
dilebilir.» Mesele, bugün hepimizin şikâyet ettiği, Dev
let çarkını, Devlet düzenini işler hale getirebilmekte, 
harekete getirebilmektedir. Bu maksada bunlar neti
cesinde varılabilir kanaatindeyim. 

Gelin, ülkenin bütünlüğü için, birliği için, can ve 
mal emniyeti için çıkarılması lazım olan kanunları çı
karalım, iktidarınızın aldığı «Etkin ve yansız tedbirle
rin» hiçbir meseleyi çözümlemedıiği tarafınızdan ve ta
rafımızdan görülmüştür. Bugün millet her yerde Dev
let otoritesini aramaktadır. Millet anarşi dolayısıyla 
endişe ve korku içindedir, tedirgindir, sabır ve taham
mülün sonuna gelmiştir ve sabrı tükenmiştir. 

Devletin başta gelen vazifesi, can ve mal güvenli
ğini sağlamasıdır; bunu sağlamayan iktidarın gitmesi 
haktır. 

Darboğazlar ve Kıbrıs sorunu zaman içerisinde 
halledilebilir. 

Pahalılığı ve yokluğu yadırgamıyoruz; bekliyorduk, 
eöylemiiştik, demiştik; hepsi oldu. Kemerleri sıktık ve 
daha da sıkınız. 

Asıl mesele, şu anarşiyi hallediniz. Ama, anarşinin 
zamana tahammülü yoktur. Giden canlar, akan kan
lar, sönen ocaklar hep bizimdir. Zamanında çıkarıl
mayan ve alınmayan tedbirlerden ötürü, iki cihanda 
sorumlusu biziz ve başta iktidardır. 

Devletten geliyorum. Bu Devlete, karınca kararın
ca 30 yıl hizmet ettim, yasım 57!dir, tecrübem de var. 

İktidarda kalmanız hiçbir ülke sorununu halletmeye
cek. Aksine, İçinden çıkarılmaz hale getirmektedir ve 
öyle görünüyor ki, emareleri de odur ki, daha da ka
rıştırılacak. Ben böyle görüyorum; yanlış görebilirim, 
ben öyle diyorum, benim kanaatim de budur. Her hal
de - zaman tek sizi haklı çıkarsın, ben haksız çıkayım -
çekilip gitmeniz millete en büyük hizmet olacaktır. Bu 
vatan, bu millet, bu Devlet hepimizindir, bizimdir. 
Devletin sahibi millet ve temsilcileri sizler, bir çare bu
lur ve bulacaktır da. 

HÜSEYİN ERKANLI {Tunceli) — Bu memleketi 
siz istila ettiniz ya. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bu hale getirene kadar 
niye gitmediniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kanun üze
rinde konuş. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Biz yanlış yaptıysak, noksan yaptıysak, siz... (CHP sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, konuş
masını tamamlasın. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, kanunlar niye çıkıyor? Şu me
seleler, şu dertler halledilsin diye değil mi? E, bizim de 
davamız, vazifemiz, bu meseleleri halletmek değil mi; 
bunlara tedbir almak değil mi? Memleketin meselele
rini, dertlerini, şikâyetlerini ben size dile getiriyorum, 
vazife de bizim, hepimizin. Ben diyorum ki, efendi
ler, anarşiyi halletmeye mecbursunuz. Ben, kendi gru
punıda da şunu söyledim : Eğer bu anarşiyi hallet
mezseniz, gideceksiniz dedim; gittiler. Size de söylü
yorum: Anarşiyi halletmeye mecbursunuz. Çünkü, bir
kaç gün içerisinde birkaç gecekonduya gittim; adam
lar diyorlar ki, «Allah aşkına efendiler, namaza gide
miyoruz, gece sokağa çıkamıyoruz, sabaha kadar pen
cerede bekliyoruz.» Bu şikâyetler, bu dertler... 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Siz Meclisin 
çalışmasını engelliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Erkanlı, müdahale etmeyin, 
konuşmasını bitirsin. Lütfen müdahale etmeyin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
İşte, ben, bu meseleleri halledelim diyorum. 

ETEM EKEN {Çorum) — Meclisin çalışmasını en
gelliyor; ondan sonra burada fetva veriyor. 

BAŞKAN — Ama siz engelliyorsunuz; devamh 
müdahale ediyorsunuz. Bırakın konuşsun. 

Buyurun, devam edin efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki, pahalthkıms, yokluk-
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muş, kıthkmış... Bunlara ıkatlanırız; bunların bence 
kıymeti yok. Kemerleri sıktık, daha da sıkarız. Mesele 
o değil, ben orasında değilim. 

Efendiler, bu memleketin baş sorunu, anarşidir. 
Bunu halletmeye mecbursunuz. Bunu hallettiğiniz tak
dirde, size hiçbir diyeceğim yoktur. Eğer bunu halle-
demezseniz, gideceksiniz ve gitmeye de mahkûmsu
nuz. Ben bunu diyorum. 

Bölücülüğü önlemeye mecbursunuz; birliği sağla
maya mecbursunuz; anarşiyi önlemeye mecbursunuz. 
Anarşinin zamana tahammülü yoktur. O giden selvi 
gibi gençler bizim gençlerimiz. Hepiniz bundan şikâ
yetçisiniz. Evet, benim kadar şikâyetçisiniz. 

BAŞKAN ~ Sayın Köylüoğlu, lütfen madde üze
rinde konuşun. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Maliye Bakam, bu benim okuduğum yazı var 
ya; bu yazı, üzerinde durulmuş, düşünülmüş, tetkik 
edilmiş bir mevzudur. Rahmetli Sayın Ketenoğlu var
dı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığından emekli, Allah 
rahmet eylesin, onunla birlikte biz, bu yetki kanun
ları nedir, neyin nesidir, hazırlamıştık. Yani, bu ya-. 
zıyı iyice bir tetkik ederseniz, bir daha okursanız... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — TIR'ları 
aramaktan vakit bulamıyor ki... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Canım, şimdi TTR'm sırası mı? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Okursanız, bu yetki kanunları bu kadar... 
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen Umumi He

yete bitap edin. 
Süreniz de doluyor, lütfen konuşmanızı toparlayın. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, tabii ki, siz kendiniz siyasi yön
den memleket meselelerini halletmeye çalışıyorsunuz 
ve halletmek için de kanun tasarılarını sevk ediyorsu
nuz ve görüşüyoruz. Bunlar doğru; bunları yaparsınız, 
yanlış yaparsınız, doğru yaparsınız. Bunların hesabım 
seçimlerde millet görür. Hakem, büyük millettir; onun 
kararına hiç kimsenin bir diyeceği yoktur. Yalnız, be
nim sizden hassasiyetle istediğim şu anarşi meselesin
den hepimiz, içimiz yanıktır, ya bunu halledin, ya da 
edemeyecekseıuz - ki edileceğine dair de bir emare 
yok •* bizim kurtarıcılar da sizi, yarın bu devam etti
ği müddetçe kimse kurtaramaz; çünkü bu memlekette 
hükümetler, iktidarlar anarşiyi halledemedikçe gitmeye 
mahkûmdur; ne olursa olsun, ister, adediniz 228 olsun, 
ister 260 olsun. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı toparlayın Sayın 
Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bizim, bizden gidenler de sizi kurtaramayacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın İlhan Ersoy, şahsınız adına buyurun efen

dim. 
Sayın Ersoy, süreniz 5 dakikadır. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde görüşülmekte olan madde, kapsam mad
desidir. Biliyorsunuz, Anayasamızın 64 ncü maddesi
nin değiştirilen 2 nci fıkrası muvacehesinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisli, kanunla, belli konularda Bakan
lar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çıkar
mak yetkisini verebilir. Yetki veren kanunda, çıkarıla
cak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle, bu 
yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak 
kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve kanun 
hükmünde kararnamede de, yetkinin hangi kanunla ve
rilmiş olduğunun belirtilmesi lazımdır. Ayrıca, bu ka
nun hükmünde kararname getiren yetki kanununun, 
biliyorsunuz, diğer kanunların tabi olduğu prosedüre 
tabi olması gerekiyor; ilgili bütün komisyonlarda gö
rüşülmesi gerekiyor ve ancak diğer kanunlardan bir 
farkı, öncelikle ve ivedilikle görüşülüp getirilmesi ba
his konusu oluyor. 

Buna rağmen, şimdi okuyacağım kapsam madde
sinde yer alan hususlardan açıkça anlaşıldığı üzere, bu 
Yetki Kanunu teklifi pek çok kanunda ve değişik mad
delerde Hükümete kararname çıkarma yetkisi veriyor. 
Bu esasen usule uygun değildir, muhterem arkadaş
larım. Bir konuda yetki veren bir kanun getirilir ve o 
konuda yetkiler, kanun kuvvetinde kararname yetkisi 
Hükümetin olur. Bir başka konuda yine yetki getirilir 
ve verilir, yine ona dayanılarak, hükümetler, kanun 
hükmünde kararname ile yine hu konuyu yürütürler. 
Bu yapılmamıştır ve o yüzden Anayasaya aykırıdır. 

İkincisi : Diğer ilgili komisyonların hepsine gitmiş 
olması gerekmesine rağmen, maalesef benzeri kanun
lar, hatta burada değiştirdiğimiz kanunlar •> teker te
ker üzerinde durmak istemiyorum • işçilerle ilgili sos
yal içerikli kanunlar var, Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu ile, Muvazenei Umumiye Kanununda değişik
lik yapan kanunlar var; çeşitli konularda, çeşitli ko
misyonlara gitmesi gereken sekiz, dokuz tane kanun 
var. Bunların ilgili komisyonlara götürülmeyip, sadece 
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bir İcaptı kaçtı kantin çıkarır gibi Plan Komisyonun
dan çıkarılması Anayasaya aykırıdır. 

Şimdi kapsam maddesini arz ediyorum muhterem 
arkadaşlar; bir kanunla hangi yetkinin verilmesi la
zım geldiği açıkça belirtilir ve ayrıca bu yetkinin ne
ler olabileceği kadar, kime verileceği de mühimidir. 

Kapsam 2 nci maddede şunu diyor: «Madde 2. — 
Bu Yetki Kanununa göre çıkarılacak kararnameler : 

«a) 'Kaynakların verimli kullanılmasını ve ka
mu hizmetlerinde etkinliğin artırılması yönünde dü
zenlemeler getirilmesi, özellikle belli bir kamu fonu 
ile en fazla mal ve hizmet sağlanması, mal ve hizmet
lerin en az bedelle elde edilmesi, programlanmış hiz
metlerin süresinde gerçekleştirilmesi ve doğabilecek 
kapasite fazlalarının diğer kamu kuruluşlarında de
ğerlendirilmesi ilkelerinin özendirilmesi ve sorumlu
luklar bağlanması.» 

..jBdkımz değerli arkadaşlarım, burası çok mü
him : 

«b) Kamu harcamalarının tutumluluk anlayışı 
içinde yürütülmesi ve savurganlığın önlenmesi ama
cıyla, 'ödeneklerin gerçek gereksinmelere göre ve ye
rinde kullanılması ilkelerine etkinlik kazandırılması.» 

«c) ilgili yasalarla öngörülmüş belli parasal sı
nırların işlemleri ağırlaştırıcı ve israfa yol açıcı etki
lerinin ortadan kaldırılması ve bütçe kanunlarının uy
gulanmasına işlerlik kazandırılması.» 

«d) Hazine ile kamu idare ve kuruluşları ara
sındaki parasal ilişkilerle, tıkanıklıkların giderilmesi.» 

ı «e) Kalkınma planlarının ekonomik ve sosyal 
amaçları doğrultusunda, yerel ekonomik koşullara gö
re, toplam üretim ve tüketimin dengelenmesi ama" 
cıyla, fiyatlarda istikrarı sağlayacak yönde önlemler 
alınması ile ilgili olarak 5 nci maddede yer alan ko
nuları kapsar.» 

Bunların (b) fıkrasını bir defa daha dikkatlerini
ze arz ediyorum : 

«Kamu harcamalarının tutumluluk anlayışı içinde 
yürütülmesi ve savurganlığın önlenmesi...» 

Değerli arkadaşlarım, şimdi geliyorum bu geniş 
kapsamlı yetkileri kime vereceğimize. 

Bunu, Sayın Grup Başfcanvekilimizin çok yakın 
bir arkadaşı ve bir yakınının, bir kardeşinin de yazar 
ailesinde bulunduğu, Hükümetin ne yapacağını, bir 
gün evvel, başyazarının yazdığı, Hükümete çok ya
kınlığı İle bilinen Milliyet Gazetesinin 27 Ağustos 
1978 Pazar günkü nüshasından bir pasaj okumak su
retiyle takdirlerinize arz ediyorum : 

Diyor ki, bu başlıkta, «EcevJt Irak'a, Evren Libya' 
ya, Müezzinoğlu Japonya'ya, Çetin Suudi Arabis
tan'a gidiyor; Köprülüler de, bak, Tunus ve Ürdün'ü 
ziyaret edecek; Doğan, Rusya'da Müslüman liderlerle 
görüşecek» 

Devam ediyor 12 nci sayfada... Tabii, başka ar
kadaş kalmasın... 

«...Orhan Eyüboğlu ise, Kenya Cumhurbaşkanı 
Kenyatta'nın cenaze törenine katılacak.» 

(BAŞKAN — Sayın Ersoy, lütfen toparlayın ko
nuşmanızı. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım, çok teşekkür ederim. 

Şimdi bakınız, 'bu verdiğiniz geniş kapsamlı yet
kiyi kim kullanacak? Bu savurgan Hükümet mi kul
lanacak muhterem arkadaşlarım? İşte biz bunun için 
karşıyız buna. 

Değerli arkadaşlar, kaldı ki, son günlerini yaşa-
nı&kta olan Hükümetiniz, bu yetki kanununu kullan
maya belki fırsat bulamayacak, Allah kolaylık ver
sin size. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Başka söz isteyen?.. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Bu madde üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Doğan. 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Yüce Mecliste müzakeresini yapmakta olduğumuz, 

«'Yetki tasarısı» diye adlandırılan tasarının 2" nci 
maddesi üzerinde şahsi kanaatlerimi arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Evvelemirde şunu arz ve ifade etmek isterim ki, 
bu tasarı ile getirilmek istenen husus, iyiniyetlerle ifa
de edilse dahi, tatbikatı mümkün değildir. Pek çok 
değerli arkadaşım, bürokrasinin, devlet çarkının için
den gelmişlerdir. Devletin işleyişini fevkalade iyi bi
len teknik ve teknokratlar vardır, üst seviyeden, de
ğişik seriyeden gelen arkadaşlarımız vardır. 

Hükümetlere, Anayasada, yetki verilmesi öngörül
müştür ama, bunun belli hallerde olduğu tasrih edil
miştir. 'Siz yüzlerce kanunla ilgili yetkiyi Hükümete 
verin, ondan sonra ne olacak değerli milletvekilleri? 

İzlin verin de, şu kısa zaman içinde meseleyi be
raber müzakere edelim. 

100 kanunla ilgili yetkili Hükümete verdiniz. Ka
nun çıkmasıyla ilgili hazırlıklar bilahara gelecek. Si-
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yasi kararlardaki isabetlilik, ne kadar nispet fazla ise, 
o oranda isabetsizlik fazladır. 450 milletvekilinin mü
zakere edeceği meseleyi, siz Bakanlar Kunduııa akta
rın; daha isabetli karar çıkar düşüncesine varmak 
mümkün değildir. O zaman netice, siyasi heyetlerin 
yetkileri, devletin sevk ve yönetimindeki müessiriyeti 
memurların eline geçer. Bakanlar müsteşarlarına, se
ne] müdürlerine, uzmanlarına havale eder meseleyi. 
O zaman, siyasi tercihlerin önemi ortadan kaybolur. 

Geliniz, meseleyi yalnız siyasi yönüyle ele alma
yalım. Memurların sevk ve idare edeceği tarzdaki bir 
kanun ülkeye fayda getirmez. 

Ayrıca, Hükümetin üzerine Fatiha okunuyor; eli 
kulağında, gidiyor Hükümet. (CHP sıralarından gü
lüşmeler, «Yok canım» sesleri) 

ETEM EKEN (Çorum) — Kendiniz de inanmı
yorsunuz ya bunlara. 

İÖEMAL DOĞAN (Devamla) — Bir heyet karar
name çakardı, kanunu sevketmek mecburiyetinde. Pe
ki, heyet gitti, siyasi heyet değişti; ondan sonrakiyle 
nasıl bağdaştıracaksınız? Nasıl bağdaştıracaksınız? 

Siyasi heyetler değişti... 
Onun için, değerli milletvekilleri, meselenin tat

bikatında fevkalade büyük mahzurlar doğacaktır. 
Saniyen, maddenin fıkralarına bir göz atalım. 

Diyor ki, fıkralarında: «Kamu harcamalarını disip
line etmek...» 

Devletin sevk ve idaresinde kamu harcamalarının 
disipline edilmemesini isteyen olamaz. Bunun, hepi
miz canı gönülden, disipline edilmesini istiyoruz, 
ama beyle değil. Hükümetin elinde yetki yok mu 
ki, tekrar btr daha yetki alıyor? Bütçe harcama
larım, bir yerden bîr yere aktarmaları, kararname
lerle ve idari kararlarla yapılabilecek işlerin kanun 
şekline dönüştürülmesi değerli arkadaşlarım, mese
leyi çıkmaza sokar. Bu nedenle de şunu ifade etmek 
istiyorum: Hadi yetkiyi verdik; ülkenin bütün mese
leleri bitti de, yetki mi kaldı? Bitti bütün ülkenin 
sıkıntıları, derdi de, burada bir yetki mi kaldı? 

Şunda, Hükümet bu yetkiyi talep ettiğine göre, 
akla gelen şudur: Devletin kanunlarla hükümete ver
diği görevi, Hükümet kullanamayacak dorumda de
mektir; Hükümet, kanonları tatbikte acizlik göster
miş demektir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) O 
halde, eğer böyle olmasaydı, bu talebe lüzum kal
mazdı. Hükümet, evvela mevcut yetkisini kullan
malıdır değerli milletvekilleri; ondan sonra da, but 
tarzda ittegÜ, daha değişik bir şekilde Yüce Meclisin 
huzuruna gelip, devlet nizamının daha iyi işleyişini 

temin edecek pratik tedbirleri talep etmelidir. Buna, 
Ümit ediyorum ki, bütün gruplar, bütün miüetvekü-
leri cam gönülden İştirak edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, hülasa olarak şunu arz 
ve ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum: Kana
atime göre, bu kamın Anayasaya aykırıdır. Siyasi 
mülahaza ile verilen, verilebilecek olan bu kararla 
her ne kadar, Hükümete itibar ediliyor izlenimi do
ğacak ise de, devlet yapımızda tahribi fevkalade güç 
engeller meydana getirecektir, güçlükler doğacaktır, 
sıkıntılar doğacaktır. Türk Devleti, bu suretle de, 
daha zor şartların içerisinde idare edilmeye mahkûm 
bir devlet haline getirilecektir. O nedenle de muhte
rem arkadaşlarım, bu kanuna müspet oy vermek 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Konuşmanızı lütfen toparlayın efen
dim. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Sizlerin de me
seleyi bu yönüyle mütalaa etmesinde fayda görüyor, 
bu hususu sizlerden bilhassa rica ediyorum. 

Mesele siyasi değildir; mesele ilk nazarda siyasi 
gibi geliyorsa dahi, aslında kamu yönetiminin çıkma
zına girişinin tefsiri olacaktır bu kanun ve Hükümet 
bununla şunu da amaçlamış olduğunu ispat etmiştir: 
Devletleştirmeyi daha şümuOendirmek; özel sektör 
ağırlığım daha rahat alabilmenin gerekçesini hazır
lıyor. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet,- grupları adına söz İsteyen yok. 
Şimdi önergeler vardır; önergeleri, geliş şuasına 

göre okutacağız. Yalnız, burada 7 tane önerge var, 
7'sinin de meali aynıdır, «maddenin metinden çıka
rılması...» 

Bazı gerekçeler 500 kelimeyi geçiyor; şimdi bu 
gerekçelerin hepsini okutmak, zaman bakımından ve 
İçtüzüğün 88 nci maddesine göre imkânsız. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Niye imkânsız-
mış? 12'ye kadar vaktimiz var. 

BAŞKAN — 12'ye kadar vakit var; fakat, ve
rilen önergelerde hemen hemen ekseriyetle aynı im
zalardır; aym imzalan .taşıyan önergelerin gerekçeleri 
a y n ^ m okunmaz da o bakımdan. 

EBOL fl. YEŞİLP1NAB (tzmir) .—• Bütçenin 
ayra maddderiyle ilgilidir. 

BAŞKAN — Ayna madde üzerinde, meaM aynı
dır; imzalar da aynıdır. İmzalar aym olmasaydı, 
hak iddia edilebilirdi; fakat imzalar aym olunca, ge-
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rekçeler 500 kelimeyi geçiyor, 88 nci maddeye göre 
bu imkânsız oluyor. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu bakımdan önergeyi okutalım : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bu kanun tasarısının 2 nci maddesiyle verilmek 
istenen yetki esasen Bütçe Kanun ve programının 
uygulanması ve izlenmesine ilişkin kararnamede mev
cuttur. 

Şöyle ki : 
Bütçe Kanununun; 
Madde 67. — Kamu ortaklarını ve iştiraklerini 

yenliden düzenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, ser
maye artırımlarına katılmak, yatırım ve finansman 
projelerinin gereklerini yerine getirmek amaçlarıyla; 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katılınmasına 
ve her türlü sermaye paylarının satın alınmasına; 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
sermaye paylarım diğer Kamu İktisadi Teşebbüsle
rine devrettirmeye ve onlar tarafından'da devraldır-
maya; 

c) Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen meblağları yıllık yatırım ve finansman prog
ramına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
meblağı niteliğine göre, bütçeye gelir veya Ödenek ve 
gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Madde 69. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve 

diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin geçmiş yılarda 
ve 1978 mali yılında birbirlerine, genel bütçeye dahil 
daireler ve katma bütçeli İdarelere, Hazineye, Dev
let Yatıran Bankasına ve TC Merkez Barakasına olan 
her çeşit borç ve alaeaklanyla dış borçlarını nakten 
veya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya ettir
meye bu işlemler sonuçlarını gereğine göre bütçeye 
gelir ve mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ye
teri kadar ödenek ve gider kaydetmeye, 

Madde 70. — a) 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı, 
12.6.1963 tarihli ve 350 sayılı ve 26.7.1965 tarihli 
ve 691 saydı, 22.5.1975 gün ve 1902 sayılı Tahkim 
kanunlarıyla, 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 
441 saydı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci 
maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını 
yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için ya
hut yıllık yatırım ve finansman programının gereği 
olarak ya da küçük meblağların hesaplardan tasfiyesi 
amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve öde
meye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

] c) (a) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları 
j dölayısiyle Hazinenin, kamu kuruluşlarına olan borç

ları devlet iç istikraz tahvilleri verilmek suretiyle 
: tasfiye ohınur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadeleri-
| ne ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince 
j yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının geür, ödenek 
I ve gider kaydının yapılmasında yukarıdaki (a) fıkrası 

hükümleri uygulanır. 
d) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 

uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıl
lar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanun
ların uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan 
kurumlardan da faiz aranmaz. 

Bu nedenle maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Erol Yeşilpınar ve arkadaşları.» 

İzmir Bilecik 
Erol H. Yeşüpınar Cemalettin Köklü 

Kocaeli Kocaeli 
Adem Afi Sanoğhı İbrahim Topuz 

Bursa Zonguldak 
özer Yılmaz Ahmet GüJtekin Kızriışdt 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan «arkadaşları» diyemez. (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim yanlış okudu, tashih etti, 
söyleyecek bir şey yok; ayrı ayrı okudu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, önergeler hakkında yerimden bir şey söyleye
bilir miyim? 

BAŞKAN — Evet, 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğün 

88 nci maddesinin 1 nci fıkrası «Milletvekilleri tara
fından tasarı veya teklif maddelerinin her fıkrası için 
4'den fazla önerge verilmez» hükmünü aminidir. 

Bu hususu kontrol ediniz lütfen. 
BAŞKAN — Evet efendim. Buyurun. 
«Bu nedenle maddenin metinden çıkarılmasını arz 

1 ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

İzmir Bilecik 
Erol H. Yeşüpınar Cemalettin Köklü 

Kocaei Bursa 
Adem Ali Sanoğm #zer Yılmaz 

Kocaeli Zonguldak 
İbrahim Topuz Ahmet GUltekin Kızıhşık» 
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<Bu nedenle maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

İzmir 
Erol H. Yeşilpınar 

Zonguldak 
Ahmet Güîtekin Kızıhşık 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Bursa 
özer Yılmaz 

Kocaeli 
İbrahim Topuz» 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Efendim ko
nu ayrı ayrıdır. 

BAŞKAN — Efendim ayrı ayrı, şimdi... 

EROL H. YEŞİLPINAR (İznin-) — Önergeler 
ayrı ayrıdır; bir kısmı ekonomik, bîr kısmı yetki, 
bir kısmı harcamalarla ilgilidir. Gerekçeleri ayrı ay
rıdır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
«Bu nedenle maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

İzmir 
Erol H. Yeşilpınar 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Nevşehir 
Esat Kırathoğlu 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Bilecik 
Cemalettin Köklü» 

(AP sıralarından gürültüler.) 
«Bu nedenle maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

İzmir 
Erol H. Yeşilpınar 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Kocaeli 
Aldem AH Sarıoğlu 

Erzincan 
Timuçin Turan» 

Nevşehir 
Esat Kırathoğlu 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Bursa 
özer Yılmaz 

(AP sıralarından sula kapaklarına vurmalar, «Ol
maz böyle şey» sesleri) 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Göz nuru 
döktük bu önergelere. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, meseleyi hal* 
ledelinij 

Buyurunuz efendim, yalnız bir kişi konuşsun. 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Önergelerin 

bir kısmı gelir kaydetme ile ilgilidir, bir kısmı dış 
kredi yatırımlarının toplanmasıyla, diğeri program
lara alman faaliyet projeleriyle ilgilidir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim... 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Bir obaydı 
biz de hepsini bir yere kaydederdik. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, gerekçelerde ola
bilir bu şeyler; fakat esas teklif edilen, maddenin me
tinden çıkarılmasıyla ilgilidir. Netice gelip ona bağ
lanıyor. Yalnız, gerekçeler ayrı ayn yazılmış ola
bilir. Bu da çok zaman alır. Bu bakımdan, bil
miyorum, benim düşünceme uymuyor pek. (CHP sı
ralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Gerekçeler ay
rı ama efendim. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) —Sayın Baş
kan, «Erol Yeşilpınar ve arkadaşları» diye okuyor, 
ohır mu? 

BAŞKAN — Hayır, isimlerin hepsini okuyoruz; 
zaten isimler de aynıdır. Ayn ayrı isimler olsaydı, 
okutmak mecburiyetindeydik; ama aynı isimler, isim
ler değişmiyor. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Konulan ayn, 
konulan farklı, o bakımdan zabıtlara geçmesi la
zım. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir tetkik meselesi. 
Esas itibariyle, kanaatimce tetkike de lüzum yok. 
Ben buna tamamen kaniim; fakat zaten zaman da 
daralmıştır. Bu bakımdan, tekrar tetkik imkânı 
sağlamak bakımından bugün saat 21.00'de toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

19.18 

»>»« 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 167 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. —; Kamu yönetiminde ve harcamalarında et
kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önle
mek amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler 
hakkında yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/97) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 1 nci ek) (De
vam) 

BAŞKAN — 66 sıra sayılı kanun tasarısı üzerin
deki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler. 

Değerli arkadaşlarım, 2 nci madde üzerindeki gö
rüşmeler geçen oturumda tamamlanmış, önergelerin 
işlemine başlanmıştı. Önergelerden bir kısmı okun
muştu. Ancak, önergelerin bir kısmının okunuş biçi
mine itiraz vaki olmuş ve geçen oturumu yöneten de
ğerli arkadaşım, bu konunun ara verme sırasında in
celeneceğini ifade etmiş. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 88 nci mad
desi açık. Bahse konu önergeler aynı sonucu ve ar
zuyu kapsamakta. Ancak, gerekçeler de aynı olmak
la birlikte, ayrı ayrı önergeler halinde Genel Kurula 
sunulmuş bulunmaktadır. İçtüzüğümüzün 88 nci mad
desi, bir önergenin 500 kelimeden fazla olmaması 
hükmünü getirmektedir. Sonuç olarak aynı istem ba
his konusu olduğuna göre, 500 kelimeyi aşmayan bir 
önerge okutulmuş ve diğer önergelerin gerekçelerinin 
okunmamasına Başkanlıkça kanaat getirilmiştir. Ben 
de bu kanaate katılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi diğer önergeleri oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Kamu Yönetiminde ve har
camalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve sa
vurganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve 
mali önlemler hakkında yetki kanunu tasarısı» nın 

2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmünün madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Manisa 
Sümer Oral 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Trabzon 
İ. Vecdi Aksakal 

Samsun 
S. Orhan Uluçay 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Gerekçe : 
Tasarının 2 nci maddesinin (b) fıkrasında yer 

alan, «Kamu harcamalarının tutumluluk anlayışı 
içinde yürütülmesi ve savurganlığın önlenmesi ama
cıyla, ödeneklerin gerçek gereksinmelere göre ve ye
rinde kullanılması ilkelerine etkinlik kazandırılması» 
hükmünün tasan metninde yer almış olması, bütçe 
kanunları muvacehesinde anlamsız ve meclislerin ira
desi yönünden de son derece sakıncalı bir maliyet 
arz etmektedir. 

Şöyle ki, 2143 sayılı Bütçe Kanununun, «Bütçe 
Politikası ve Mali Kontrol» başlıklı 9 neu maddesin
de aynen : 

«Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil dairelerle 
katma bütçeli idarelerde, harcamalarda tasarrufu sağ
lamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir politikası yürüt
mek amacıyla gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönet
melik ve kararnamelerin uygulanmalarını düzenle
mek üzere gerekli tedbirleri almaya, standartları tes
pite ve takyitler koymaya yetkilidir. 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yar
dımlarıyla karşılanan ve fakat katma bütçeli idare 
durumunda bulunmayan, özel kanunlarla kurulmuş 
kamu kuruluşlarının hizmet programlarım yıl içinde 
düzenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam 
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esasları yönünden gerekli standartları tespite ve tak
yitler koymaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, dö
ner sermayeli kuruluşlarla kamu iktisadi teşebbüsleri 
hakkında da uygulanır. 

Keza, aynı kanunun 10 ncu ve 11 nci maddelerin
de, 

Kamu iktisadi teşebbüslerince ihdas olunacak me
mur kadroları ve kadro unvanları değişikliği için ön
ceden Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır. 

17 . 2 . 1972 tarih ve 7-3968 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ve bu karara ek olarak çıkarılacak ka
rarlar kapsamına giren kadro ihdas ve değişiklikleri 
için mevcut hükümlerin tatbikine devam olunur. 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli ida
reler ve döner sermayeli kuruluşlar; mali yıkn ilk iki 
ayı içinde, 1977 mali yılında istihdam edilen devam
lı işçi miktarını aşan işçi kadro cetvellerini ilgili ba
kanlığın tasvibi alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı
na bildirerek vize ettirirler. 

Vize edilen kadro adetlerini aşan devamlı işçi is
tihdamı için, ayrıca mali yıl içinde ilgili kuruluşlarca 
düzenlenecek işçi kadro cetvellerinin Maliye Bakan
lığınca vize edilmesi şarttır. 

Bu madde hükmü sözleşmeli personel ve kamu 
iktisadi teşebbüsleri personeli hakkında da uygula
nır, 

Hükmü yer almaktadır. 
Bu hükümlerden açıkça anlaşılacağı üzere, bütçe 

kanunumuz tasarruflu bir bütçe politikasının uygu
lamaya konulması için gerekli tedbirler almaya ve
ya takyitler koymaya Maliye Bakanını yetkili kılmış
tır. 

Sayın Demirci Hükümetince hazırlanan 1978 yılı 
Bütçe Kanununun metninde aynen yer alan bu hü
kümler, esasen mevcut iken, sanki ilk defa böyle bir 
uygulamaya gidiliyormuş gibi yeni bir hüküm getir
mek son derece yersizdir. 

Kaldı ki, aynı'maksat, Bütçe Kanununun ödenek
lerinin serbest bırakılmasına ilişkin maddesiyle de 
sağlanabilir. 

Tasarruflu bir harcama politikasının uygulanması 
için, bütçe kanunu ile Hükümete ve Maliye Bakanlı
ğına gereken yetki eksiksin bir çekikle verilmiştir. 

Ayrıca, Yüce Meclislerin vermiş bulunduğu öde
nekler üzerinde, Bütçe Kanununda yer alan hüküm
lerin de ötesinde tasarrufta bulunmak Meclislerin ira
desine uygun düşmez, Aksi takdirde, Meclislerin bu 
konudaki anayasal haklan zedelenmiş olur. 

20 . 9 . 1978 O : 2 

Yukarıdaki kısaca ifade olunan nedenlerle, tasa
rının 2 nci maddesinin (b) bendi hülimünün tasarıdan 
çıkarılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şu anda bu 
okuttuğumuz önergenin aynı mahiyet, kapsam ve ke
lime kelime aynı olan bir başka önerge, Sayın Halil 
Başol (Tekirdağ), Sayın Avni Akyol (Bolu), Sayın 
Müfit Bayraktar (Bolu), Sayın Mehmet Şerefoğlu 
(Kahramanmaraş), Sayın Sümer Oral (Manisa), Sa
yın Hasan Ekinci (Artvin), Sayın Nihan tlgün (Tekir
dağ), Sayın Ahmet Sayın (Burdur) ve Sayın Muham
met Kelleci (Amasya) tarafından Başkanlığımıza gel
miştir. 

Biraz evvel ifade eitîğim, Genel Kurula sunduğum 
kanaatimiz nedeniyle, bu önergenin gerekçesini de 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin (d) 

fıkrasında «Hazine ile kamu idare ve kuruluşları ara
sındaki parasal ilişkilerdeki tıkanıklıkların giderilme
si» denilmektedir. Oysa, 1978 yılı Bütçe Kanununda 
bu amacı sağlayıcı maddeler mevcuttur. 

Şöyle ki; 
Madde 63. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1978 

yılı finansman ihtiyacını karşılamak üzere; 

a) Maliye Bakanlığınca tespit edilecek şartlarla 
özel ek iç istikraz tahvilleri çıkarmaya ve Devlet Ya
tırım Bankası aracılığıyla 1211 sayılı Kanunun 48 nci 
madde gereğince sözü geçen kuruluşlara imkân sağ
lamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadi Teşebbüsleri ta
raf ından çıkarılacak bonolara «Hazine kefaleti» ver
meye ve 1211 saydı Kanunun 51 nci maddesi uyarın
ca avans açtırmaya, Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hâzine kefa
letini haiz bonoların toplamı geçen yılar hariç 7 
milyar liradır. Gerektiğinde, bu muttan bir misline 
kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 62. — 1976 mali yılında Kamu -İktisadi 
Teşebbüsleri ve benzeri kurumlar ile döner sermayeli 
kuruluşlara bütçeden yapılacak her türlü ödeme, esas
larım Maliye Bakanlığının tespit edeceği harcama 
programları, gelir tahminleri ve fon tablolarının za
manında Hazineye tevdi edilmesi şartına bağlıdır. Za
manında, ya da tatbik edilmekte olan yatırmı prog
ramlarına uygun olarak tevdi edilmemiş bulunan bil-
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gi, belge ve hesaplara dayalı bütçe yardıma taleple
rini yerine getirmemeye Maliye Bakana yetkilidir. 

Madde 65. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yö
netim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1975 net kârlarıyla eski yıllar kârları ve fevka
lade ihtiyatlarından ödenmiş sermayelerine mahsup 
edilmeyen ve Hazine hissesine isabet eden miktarla
rı, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman prog
ramları veya genel kurul kararlan gereğince serma
yelerine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üze
re bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye 
Bakanlığı yetkiüldfr. 

Madde 67. — Kamu ortaklarının ve iştiraklerinin 
yeniden düzenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, ser
maye artırımlarına katılmak, yatıran ve finansman 
projelerinin gereklerini yerine getirmek amaçlarıyla; 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katriınmasına 
ve her türîü sermaye paylarının satın alınmasına; 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
sermaye paylarım diğer Kamu İktisadi Teşebbüsle
rine devrettirmeye ve onlar tarafından da devraldır-
maya; 

c) Kamu İktisadi Teşebbüslerine hazinece ikraz 
edilen meblağları yıllık yatırım ve finansman prog
ramına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatma
ya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
meblağı, niteliğine göre bütçeye gelir veya ödenek ve 
gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetküidir. 

Madde 69. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve 
diğer Kamu İktisadı] Teşebbüslerinin geçmiş yıllarda 
ve 1976 mali yılında birbirlerine, genel bütçeye dahil 
daireler ve katma bütçeli idarelere, Hazineye, Devlet 
Yatırım Bankasına ve TC Merkez Bankasına olan 
her çeşit borç ve alacaklanyla dış borçlarına nakten 
veya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya ettir
meye, bu işlemler sonuçlarını gereğine göre bütçeye 
gelir ve mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ye
teri kadar ödenek ve gider kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetküidir. 

Madde 70 — a) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sa
yılı, 12 . 6 . 1963 tarihli ve 350 sayılı ve 26 , 7 . 1965 
tarihli ve 691 sayılı, 22 . 5 . 1975 gün ve 1902 sa
yılı tahkim kanunlarıyla 5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 
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sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatıran Bankası 
Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan hazîne 
borç ve alacaklarım, yukarıdaki mahsup işlemlerinin 
yapılabilmesi için yahut yıllık yatırım ve finansman 
programının gereği olarak ya da küçük meblağların 
hesaplardan tasfiyesi amacıyla kısmen veya tamamen 
erken tahsil ve ödemeye, , 

Maliye Bakam yetkilidir. 

b) (a) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları 
dolayısıyla hazinenin kamu kuruluşlarına olan borç
lan devlet iç istikraz tahvilleri verilmek suretiyle tas
fiye olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine 
ait faiz ödenmesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince 
yapılacak mahsup işlemleri sonuçlannuı getir, öde
nek ve gider kaydının yapılmasında yukarıdaki (a) 
fıkrası hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri fa
izsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar 
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların 
uygulanmasından ötürü hazineye borçlu olan kuram
lardan da faiz aranmaz. 

Bu maddeler muvacehesinde söz konusu fıkraya 
ihtiyaç yoktur. 

Bu nedenle metinden çıkanlmasım arz ve teklif 
ederiz. 

Erzurum Amasya 
Rıfkı Danışman Sümer Oral 

Ankara Burdur 
1. Hakkı Köylüoğlu , Ahmet Sayın 

Erzincan 
Timuçin Turan 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Başkanlık 
Divanının kuruluşu sırasında Cumhuriyet Halk Par
tisi sayın grupu dışındaki Divan Üyesi arkadaşlan-
mızdan bir başka arkadaşımız yoktu. Halen Cumhu
riyet Halk Partili iki arkadaşım Divan Üyeliği göre
vini yürütmektedir. Diğer partilere mensup Divan 
Üyesi arkadaşlanmızdan Genel Kurul salonunda ha
zır bulunan varsa, lütfen görevine gelsin efendim. 
(AP sıralanndan «Geliyor» sesleri) 

Bir başka önerge var; okutuyorum fendim: 

Sayın Başkanlığa 

Yetki kanunu tasarısının 2 nci maddesinin (d) fık
rasının kaldınlmiası gerektir. Aynı kanunun 5 nci 



M. Meclisi B : 167 20 . 9 . 1978 O : 2 

maddesinin kapsamına neler girdiği ne sebeple gir
diği yazılı olduğuna göre bu fıkraya lüzum yoktur. 

Gereğim arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Mustafa Kemal Erkovan 

Amasya 
Sümer Oral 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

Niğde 
Hüseyin Çelik 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Denizli 
Emin Atıf Şohoğlu 

Bursa 
Özer Yılmaz 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergelerin 
okunması bitmiştir. 

Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme 
koyacağız. 

Değerli arkadaşlarını, 2 nci maddenin metinden 
çıkarılmasıyla ilgili olarak biraz evvel ifade ettiğim 
anlayış içerisinde yeriîmiş olan 7 önerge var. Bu 
önergelerin gerekçeleri ve metinleri daha evvelce oku-
tu'muştu; şimdi de bir defa daha ifade ettim. 

Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddenin metinden çıkarılması
na dair olan önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

2 nci maddenin (b) fıkrası hükmünün madde met
ninden çıkarılmasını 'öneren ve anlamı, mahiyeti keli
me belime aynı olan Sayın Toker ve arkadaşlarının 
önergesi... (AP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalk
tı) 

III. — YOKLAMA 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ge
rekli çoğunluğumuz yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, isrmkrinm alayım lüt
fen.... 

Sayın Ersoy, Sayın Sarıoğlu, Sayın Ayfcurt, Sa
yın Yılm-az, S^yın Şohoğlu, 'Sayın Bayraktar, Sayın 
Boz, Sayın Köklü, Sayın Sayın, Sayın Topuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanını, eğer otomatik cihazlar işliyorsa, yoklamanın 
otomatik cihazla yapılmasını İçtüzüğün ilgili madde
sine giöre talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, teknik arkadaşlarımdan 
soracağım. Cihaz çalışıyorsa, yapabiliriz efendim; 
bunda hiçbir İçtüzük sakıncası yok. 

İLHAN 'ERSOY (Kütaihya) — Sayın Başkan, yıl
lardan beri bozuktur. Ad okunmak suretiyle yapı
nız. 

BAŞKAN — Efendim, o zatı âlinizin arzusuyla, 
biliyorsunuz, olmuyor. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
elektronik cihazın bozuk olduğunu, zatı âliniz, idare 
ettiğiniz celselerde söylediniz. 

BAŞKAN .-*- Sayın Ersoy, bu kuşkuyu şu anda 
gidermiş değilim. Teknik arkadaşlarımı çağırıyorum; 
eîektron'k cîhaz çalışıyorsa, bu şekilde yaparım; yok
sa, kuşkunuz olmasın... 

HAYMETtflN UYSAL (Sakarya) - - 58 nci mad
deyi okur musunuz? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sen oku, sen 
oku... Daha çok okursun. 

[BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, teknik eleman
dan aldığım bilgiye göre, elektronik cihaz sağlıklı bi
çimde çalışmaktadır. Yoklamayı elektronik cihazla 
yapacağım. 

Sayın arkadaşlarımın kendi yerlerinde ve kendi 
düğmelerini kullanmalarını önemle rica ediyorum. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
açık açık sayınız. Bu usulü getirmeyiniz. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımın, anahtarları sağa 
çevirdikten sonra beyaz düğmelere basmalarını rica 
ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
panjurları açar mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, ben yönetiyorum 
Meclisi. 

İHAYRETT!ÜN UYSAL (Sakarya) — Sayın. Baş. 
kan, yoklama isteyen 10 kişiyi de hesaba katmanızı 
istirham ediyorum efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bundan evvelki 
celselerde «ibozuk» diyen sizdiniz. Şüphelere mahal 
vermeyin. 

BAŞKAN — Zatı âliniz de çok şüphecisiniz Sayın 
Ersoy. 

Yoklamaya katılmayan sayın arkadaşım varsa lüt
fen yoklamaya katılsınlar efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
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BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayım üye 
var mı? Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Yan levhaları yakın lütfen; buradaki ibre «çoğun

luk var»ı gösteriyor. 

İLHAN (ERISOY (Kütahya) — Oradaki gösteri
yor ama, buradakilerde yok. 

BAŞKAN — Oralara bakıyorum ben de. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan ora

da gösterip, burada göstermeyen lambalar 'bozuktur. 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 2 nci mad
denin (b) fıkrası hükmünün madde metninden çıka
rılmasını öneren her iki önergeyi onayınıza sunuya» 
rum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... 'Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önerge var efendim. 
Değerli arkadaşlarım, maddenin (d) fıkrasının me

tinden çıkarılmasını öneren Sayın Hüseyin Çelik ve 
arkadaşlarının önergesini isteme koyuyorum. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bu 2 önergeye Komisyon katılmak^ 

tadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önergeler reddedilmiştir efendim. 
Değerli arkadaşlarım, önergeler üzerindeki istemi 

bitirmiş bulunuyoruz. Ancak, tasarının 2 nci mad
desi birçok fıkralardan müteşekkildir ve «Maddenin, 
a, b, c, d ve e fıkralarının ayrı ayrı oylanmasını arz 
ve tek'ıif ederiz» diyen Sayın Köylüoğlu ve arkadaş
larının önergesi vardır. 

İçtüzüğümüzün 84 ncü maddesini uygulatmak is
temektedir değerli arkadaşlarım. 

'İçtüzüğümüzün 84 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
aynen şöyledir : 

«Görüşülen bir madde birçok mesele veya fıkra
lardan mürekkep ise ve bunların ayrı ayrı oya kon
maları 15 üye tarafından yazılı olarak teklif olun-
muşsa gereği yapılır» denilmektedir. 

Adıgeçen maddenin 2 nci fıkrası aynen, bundan 
evvel uyguüamaya Koyduğumuz ve uyguladığımız İç
tüzüğümüzün aynı fıkrası ite, aynı deyimleri ve hük
mü taşımaktadır. Ancak, orada «Teklif» yerine, «Muk-
teza» denilmektedir. Adıgeçen maddenin uygulama
sında, bu fıkranın uygulanması, ancak Genel Kuru-

BAŞKAN — Efendim, sonuç ilan ettikten sonra 
1,5 dakikada toplama işlemi bitiyormuş Sayın Ersoy. 

Değerli arkadaşım Sayın Karaatlı da burada; «Ço
ğunluk var» gözüküyor Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, en
dişeliyiz. 10 dakika sonra yanan lambalar bozuktur: 
Yanlış efendim, «351 kişi var» diyor lamba; yalan
lıyor, yanlış oluyor. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Genel Kurul 
salonunda görüşmeler için yeterli çoğunluk vardır. 
Görüşmelere devam ediyoruz efendim. 

lumuzun kararına bağlı olarak yürütülmektedir, uy
gulama 'budur. 

Yeni İçtüzüğümüzde bu maddenin, bu fıkrasını 
yeni uyguluyor isek de, eski İçtüzüğümüzde çoğu ke
re bunu uygulamışız ve Genel Kurulun onayım ala
rak yapmışız. Genel Kurulumuz fıkra fıkra oylansın 
kararına varır ise, değerli arkadaşlarımın önergesi ge
reği, ımaddeyi fıkra fıkra oylatacağım; değil, Genel 
Kurulumuz «Ret» kararı verir ise, o zaman maddenin 
tümünü onayınıza sunacağım. 

Değerli arkadaşlarımın önergesini bu ifade ettiğim 
anlam içerisinde onayınıza sunuyorum. 'Kabul eden
ler... Kabu! etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddenin tümü birlikte oylanacaktır. 
Maddeyi okutuyorum efendim : 
(2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi okunan 'biçimiyle onayını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Ersoy, bir hususu hatırlatayım izin verirse
niz. Maddelerin okunup müzakeresi bitip önergeler 
kabul edildikten sonra, bir sayın üyenin söz hakkı bu
lunmadığını kabul, edersiniz. Sizin söz hakkınızı 3 ncü 
madde için kaydettim, eğer istiyorsanız. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
İlkeler : 
Madde 3. — Bakanlar Kurulu 1 nci madde ile ve

rilen yetkileri kullanırken; kalkınma planında öngö
rülen ilkelere, özellikle hızlı ve dengeli kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi amacıyla, darboğazların giderilme
sine ve kaimi yönetiminin etkinlik ve verimliliğe yö-
neMüerek savurganlıktan kurtarılmasına öncelik ve
rir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Partisi Sayın 
Grupu adına Sayın İlhan Ersoy ve kişisel olarak Sa
yın İbrahim Akdoğan, Sayın Kenan Durukan, Sa-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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yın Sabri Öztürk, Sayın Durmuş Ali Çalık ve Sayın 
Akın Simav soz istemişler ise de, Adalet Partici Sa
yın Grupu adına Sayın Sümer Oral'ın konuşacağı ifa
de edilmiş ve bu konuda tezkere ve yetki belgesi gel
miştir. 

Buyurun Sayın Oral. (AflP sıralarından alkışlar) 
Söz süreniz 10 dakikadır efendim. 
AP GROFU ADINA SÜMER ÖRAL (Manisa) 

— Sayın Başkan, değerli miilletvekiieri; 
Tasarının «İlkeler» başlığı altındaki 3 ncü madde

sinde aynen şu hüküm yer almaktadır : «Bakanlar 
Kuruîu 1 nci madde ile verilen yetkileri kullanırken, 
kalkınma planında öngörülen ilkelere öncelikle hızlı 
ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla 
darboğazların giderilmesine ve kamu yönetiminin et
kinlik ve verimliîiğe yöneltilerek savurganlıktan kur
tarılmasına öncelik verir.»1 

Burada başlıca şu üç husus yer almaktadır : 

1. Bu kararnameler çıkarken planda öngörülen 
ilkelere öncelik verilecek. 

2. Hızlı ve dengeli kalkınma sağlanacak. 
3. Kamu yönetiminde israf, yani savurganlık ön

lenecek. 
Şimdi bu 3 hususu, Hükümetin 8 aylık uygulama-

siyla kendi tutum ve davranış ve uyguladıkları poli
tika ve hazırlamış oldukları belgelerle bir değerlen
dirmeye tabi tutarak, bu konudaki samimiyetlerini hep 
birlikte tespite çalışalım. 

Birinci husus, «planda öngörülen ilkelere öncelik 
verSecek» ifadesidir. 

Bu ifade, malumun ilanından başka bir şey de
ğildir. Bunu tasarıya koysanız da, koymasanız da, 
esasen hükümetler buna tamamen uymak mecburi
yetindedir; gereksiz bir ifadeden başka hiçbir anlamı 
yoktur. 

İkinci husus ise, «hızlı ve dengeli kalkınma (sağla
nacak» hükmüdür. 1978 yılı kalkınma hızı, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün yayınına göre 2,7 olacaktır; 
bu da tarımdaki üretimin geçen yılki seviyesini mu
hafaza etme kaydına bağlı, o varsayıma. Kaldı ki, o 
varsayımın bu sene tahakkuk etmesi mümkün görül
memektedir. Bu nedenle, öngörülen 2,7'Hk kalkınma 
hızının da sağlanması mümkün görülmemektedir. Hü
kümet, daha önceki İktidarlarca sağlanan JQ 7, % 8' 
lik kalunmayı 2,7'ye düşürürken, «yatırımları artır
ma için kararname çıkaracağım» demesini tutarlı bir 
davranış olarak kabul etmek mümkün değildir. 

Ayrıca, yani Dördüncü ©eş Yıllık Kalkınma Pla
nının ilk yıllarında kalkınma hızının düşük tutulacağı, 

son yıllarda ise artırılacağı ve ortalamanın da % 8 
olarak sağlanacağı beyan edilmektedir. 1978 yılı, Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planının birinci dilimidir. 
Kalkınma hızı % 2,7'niin altında olacak, 1979'da da 
düşük tutulacak, geri kalan 3 yılda ortalama % 8 hızı 
sağlanacak. 

Bu sadece boş bir hayal ve daha önce de şahit 
olduğumuz vaatlerden başka bir şey değildir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Devlet Planlama Teşkilatı yayınına göre, bu yıl 
yatırımlar, ancak % 50 oranında gerçekleşebilecek
tir. Haziran sonu Devlet Planlama Teşkilatı yayın
larının ele alınır ve kamunun yatırım yapan sektör-
lerindelki gelişmeyi gözönüne aldığımızda '% 50'yi da
hi bulması fevkalade müşkül. Hem de hangi yılda? 
Fiyat artışlarının yıl sonunda % 50'yi bulacağı bir 
yılda. Yatırumların maddi olarak % 50 gerçekleşmesi, 
fiziki bakımdan sıfır yatırım demektir, sıfır. <AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

İŞu anda devlet, memur ve işçisine sadece ücret 
öder bir duruma getirilmiştir. Fiziki bir şey yapıl
mamaktadır, ekfcnmemektedir. îşçi ücretleri ve me
mur maaşları ödenmektedir. % 50 mesabesindekıi ya
tırım gerçekleşmesi de, sadece ücretlerden ibaret ola
caktır. 

Nüfusu % 3 artan bir ülkede, % 2,5 kalkınma hı
zı, herhalde övünülecek bir politika olmasa gerek. 
'Bu, ülkeyi fevkalade sıkıntıya sokacaktır. Nasıl sıkın
tıya sokacaktır? Nasıl ki, Adalet Partisinin iktidar ol
madığı 1971, 1972 ve 1973 yıllarında enerji yatırım
larım son derece düşük tuttular; üç sene, dört sene 
sonra bugün enerji sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı
mızda, hlçoir günahı ve vebali olmadığı halde Adalet 
Partisi sorumlu tutuldu ise, bu yılın, 1978 yılının heba 
Olmasının günahını da belki ileride muhalefete düş
tüklerinde gene Adalet Partisine yükleme marifetini 
göstereceklerdir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Böyle bir uygulama içinde olun; sonra, «yatırım
ları artıracağız» deyiniz... Bu, sureti katiyede inan
dırıcı olmaz. Hükümet, hiçbir yararı olmayacak bu 
kanunları çıkarmak için burada saatler harcayacağı 
yerde, bu yılın yatırımlarını biraz olsun artırmaya 
çalışsa idi, herhalde daha isabetli bir davranış içeri
sinde olurdu. 

Sayın Maliye Bakanından soruyoruz : KÎT yatı
rım programîan hangi safhada? KİT'lerin finansman 
imkânları ne oranda sağlandı, hangi düzeye ulaştı? 
Mevcut mevzuatla, geçmiş iktidarlar, yatırımları 
% 100 gerçekleştirmiştir; kalkınma hızlarını % 8'e 
uHaşiırmıştn*. Her şeyde mevzuata kabahat bulma-
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yalım. Bugünkü yatırımlar geçmiş yılların yatırımla
rını bize aratacaktır. 

3 ncü maddede yer alan 3 ncü husus, «savurgan
lığı önlemek» tir. 

Savurganlık kanunla değil, bir zihniyetle, bir tu
tumla önlenir. Hükümet 8 aydır acaba savurganlığı 
önîeıme babında ne yapmıştır? 74 binin üzerinde yenli 
alınan kadro vermekle mi savurganlık önlenmiştir? 

Bugün Türkiye'nin 1 milyon 200 bin civarında 
memuru vardır. 8 ayda 74 binin üzerinde 1 - 4 ve 
5 - 15 derece kadro vererek savurganlık mı önlene
cek? Neredeyse, tüm devlet memurlarının % 7 -• 8*1 
oranında yeni kadro veriyorsunuz, ondan sonra da, 
«Biz savurganlığı önleyeceğiz» diyorsunuz. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Köylere imanı 
kadrosu vermeyelim mi? 

SÜMER ORAL (Devamla) — Bu sadece lafta 
kalır. Geçmiş yıllardaki verilen kadroları, Sayın Ma
liye Bakanı buradadır, sizlin 8 ayda verdiğiniz kad
rolarla mukayese edebilirsiniz. 

Göçmen kuşlarına döndürülen memur tayinleıiiyle 
mi önleyeceksiniz savurganlığı? Yatıranları son derece 
düşük tutarak mı önleyeceksiniz savurganlığı? 

Esasen israf, yatırımların düşük tutuimasındadır. 
Kararnamede yer alan ifadeler teorik olarak belki ku
lağa boş gelebilir, ama bu Hükümetin tutum, davra
nış ve yaklaşımlarına hiç de uygun düşmemektedir. 
Heba olan 1978 yılı yanında, 8 ay sonra bunlarla uğ
raşmak gerçekten üzücü ve hüzün vericidir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HJHAN ERSOY (Kütahya) — (Sayın Başkan söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, kişisel olarak her^ 
halde değil mi efendim? 

Değerli arkadaşlarım, kişisel olarak söz isteminde 
bulunan arkadaşlarıma söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Akdoğan. 
ÎLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ben

denizi 3 ncü maddede yazdınız, söz vereceğini dediniz. 

BAŞKAN — Tabii, tabii; zatıâliniz Grup adına 
yazdım ve söz verdim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hayır efendim, 
Grup adına değil. 

BAŞKAN — Kişisel olarak da olsa, zatı âlinizi ya
zıyorum; daha evvelce söz istemiş olan arkadaşları
mı, dûkkat buyurmuşsanız, daha evvel okudum; zatı 
âlinizi de kişisel olarak şimdi sıraya kaydediyorum. 
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•İLHAN ERSOY (Kütahya) — Zatıâliniz biraz 
evvel buyurdunuz ki, 3 ncü maddede size »öz verece
ğim. 

BAŞKAN — Tabii efendim, tabii; söz vermek de
mek, sizi, daha evvelce sıraya girmiş olanların önüne 
almak anlamını taşımaz Sayın Ersoy. 

Sayın Akdoğan buyurunuz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan yetki tasarısının 3 ncü madde
sinin milletimize, halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
Sayın Kenan Durukan, buyurunuz. 

KENAN DURUKAN (Ankara) — Değerli arka-
daşlarum, gerçekten 3 ncü maddenin milletimiz yararı
na Cumhuriyet Hükümetince fevkalade iyi işletilece
ğine inandığım için, ben de hepinizi saygıyla selamla
yarak fazla Söze gerek görmüyorum. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Durukan. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerinde yapılmış 

olan müzakereler bitmiştir. 
Önergeleri, geliş sırasına göre okutuyorum : 
Yalnız, bu önergelerden 4 adedi Sayın Yeşilpınar 

ve arkadaşları tarafından verilmiştir ve oturumun ba
şında ifade ettiğim anlam içerisinde, önergelerden sa
dece birisinin gerekçesini okutacağım, diğerlerinin ne
ticesini okutacağım efendim. 

ÎLHAN ERSOY (Kütahya) — Önergeler ayrı ay
rı efendim. 

BAŞKAN — Benim uygulamam değil efendim; 
biraz evvelki Sayın Başkanın uygulaması Sayın Er
soy. 

Buyurun efendim, buyurun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu kanun tasarısının 3 maddesiyle verilmek iste

nilen yetki; esasen Bütçe Kanun ve programının uy
gulanması ve izlenmesine ilişkin Kararnamede mev
cuttur. 

Şöyle k i ; 
Bütçe Kanununun: 
Madde 13. — A) Genel bütçeye dahil daire

lerle katma bütçeli idarelerin geçen yıllarına ait kar
şılıklı borçSarı «Eski yıHar karşılıklı borçları» faali*. 
yetinden ödenir. 
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Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde: 
a) 1977 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bu

lunan borçlar, ilgili oldukları program tertipler indeki 
ödeneklerinden bu faaliyete, 

b) 1928 - 1976 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebsi Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1978 yılı bütçesinin il
gili hizmet tertipleri veya (100 kod numaralı personel 
giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç) aynı ve
ya diğer program tertiplerine dahil ödeneklerden bu 
faaliyete, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

B) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçe
li idarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerine, beledi
yelere veya bunlara bağlı teşekküllere ve şahıslara 
olan karşıisklı veya karşılıksız eski yıllar ve program 
uygulama borçlan, Maliye Bakanlığı bütçesine bu 
amaçla konulan ödenekten, ilgili daire veya idarenin 
mevcut veya yeniden açılacak programlardaki ter
tiplerine aktarılacak ödenekten ödenir. 

Bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan 
veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle kar-
şilamakîa beraber, sadece belli amaçlarla genel büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler 
için bu madde hükmü uygulanmaz. 

Madde 14. — Maliye Bakanlığı bütçesiyle kat
ma bütçelerde yer alan «Emekli Sandığına ödeme
ler» ve «İlama bağlı borçlar» faaliyetlerindeki öde
neklerin yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 53. — 1050 sayılı Muhasebe-î Umumiye 
Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri za
manında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev
simlik dalgalanmalardan ve ödemelerin olumsuz yön
de etkilenmesini önlemek amaçları i!e mali yıl içinde 
gerçek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vade!] Hazine 
bonoları satmaya gerektiğinde bu bonoları salın al
maya satılacak Hazine bonolarının satış şartlıannı ve 
miktarını tespite; 1211 sayılı Kanunun 50 nci mad
desi esaslarına göre TC Merkez Bankasından kısa 
vadeli avans almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 54, — 3 ncü maddede tespit edilen mik
tara kadar iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkili
dir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı, 
itfa süresi ve diğer şartları Maliye Bakanlığı tara

fından tespit olunur. Tahvillerin faiz ve bedelleriyle 
bunlarla ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bütün 
işlemler, her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu 
tahviller kamu kurumlarının yapacakları artırma, 
eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazi
nece satılan milli emlak bedellerinin ödenmesinde, 
itibari değerleri üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, 
isteyenler adına, tahvillerin taşıdığı şartlarla, banka
larda hesap açtırılmak suretiyle de ihraç olunabilir. 
Bu usulde tahvil ihracının şekil ve şartlan Maliye 
Bakanlığı tarafından tespit olunun 

Yeniden ihraç edilecek iç borçlanma tahvillerine 
uygulanacak faiz oranı, Hazinece ihraç olunmuş ve 
halen tedavülde bulunan Devlet iç istikraz tahville
rine de uygulanır. 

Madde 55. — A) Yabancı devletler, uluslarara
sı kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapıl-
ni!Ş ve yapılacak anlaşmalar gereğince, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak 
yardımlarla, program ve proje kredisi olarak mali 
yıl içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası kar
şılıklarını, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraf
tan bütçeye gelir; diğer taraftan ilgili daireler büt
çelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan 
miktarlardan yılı içinde harcanamayan bakiyeler er
tesi yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1977 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla 
temin edilmiş bulunan Türk Orası karşılıklarıyla 
malzeme ve hizmet bedelleri hakkında da yukarıda 
yazılı esaslar dahilinde işlem yapılabilir 

B) Yabancı devletler veya uluslar arası kurum
lardan anlaşmaları gereğince sağlanarak genel büt
çeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçe
lerinde yer alan proje kredileri, karşılıklarından da
ha fazla kredi kullanma imkânı olduğu takdirde, 
fazla kredi imkânlarını ilgili daire bütçelerinin (B) 
cetveline gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibine öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yabancı devletler ve uluslararası kurumlar
la yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine 
göre; Hükümetimizle bu devlet veya kurumlar tara
fından sarf, mahal veya gayesinin müştereken tes
piti mükerrer meblağı ve söz konusu anlaşmalar ah
kâmının tatbiki dolayısıyla sarfı gerekecek parayı, 

a) Yabancı devlet kuruluş veya uluslararası 
kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak hibe yar-
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dımlarıyla, proje veya program kredilerinin hâsıl 
ettiği veya edeceği Türk Lirası karşılıklariindan, 

Bu nedenle maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İzmir 
Erol Yeşilpınar 

Nevşehir 
İbrahim Ethem Boz 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Manisa 
Faik Türün 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

BAŞKAN — Diğer aynı anlamda olan önerge
lerin netice kısmını ve imzalarını okutuyorum efen
dim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (îzmir) — Sayın Baş
kan, önergeler aynı manada değil, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Konuşu
ruz Sayın Yeşilpınar, istical buyurmayınız, rica ede
r im/ 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Aynı anlam
da değil, izah edeceğim^ söz istiyorum efendim. 

iBAŞKAN — Ruoa leidlyora'm lefemıdıim. 
:«:Ba. mademSe anıaldıdleın/in mıatimldieın çılkıaırıSmıasraıı arz 

ve UeMJf leıdtaıljzj 
SayıgJaıramızfla* 

• Aiîllıallyffij 

Gıaıîp Kaya 

Anlkaırıa 
İSUIMCÖÎ HsIkSa KöylıiiioğM 

Neıvşıslhüi! 

BlecCIki 
GasaaMSsi, (KoMü 

Izünür 
Ei'cd Yeş'l'ıpiEfar 

E32İÎ ıKııiafJjağlıı 

(EROL H. YEŞİLPINAR (İzmür) — Sayın Baş
kam, Kıyma diegMir, ÜzıaSı «ıdıeceğim. 

iBAŞKAN — Koınıaşaınuız Sayan YeısiUpıınaır, (istical 
IbuyuııiiiııayııiBZ, loca ısdarım 

ı«i®a medtenDe tmısiiidemıim mneılijnldıe» ç*Ccaın3nBai3iım -arz 
ve Ûiikûjf leıdıeıiJZı 

iSiaıyfgıîaırjımııızla-

' BL'tecik 
ıCeımiaıMffim KöGtli 

ıKaırti 
'Bailııü <Dağldia!ş 

Btröu 
Müfit iBayııaîkiiaır 

Buındıur 
Ahmsti ıSayııs 

(BAŞKAN — Dıiğeır lönıemgê  
«Bıu lîieıdisnöe imaıdidıeınlJn'anıelliJnden çıtoaniLmasını arz 

vs fcikillf ©dieaCız. 
iSaygıIarıımıizlta^ 

Bursa 
fÖzea* Yılmaz 

Küiaihya: 
îîhaan Ersıoy 

To&ali 
Farıulk Diamüıiiıofia 

ıKac/aıalli 
İkıaJhlm Toıpuıü 

tızml'ır 
Eiro'3 H. Yeşfi!ıpıı»a»> 

İzmûr ' 
'Erol H. Yıeşiiîpınar» 

İBAŞKAN — Evelt, Sayın Eıioil Yeyfflpınar, sL'z© 
söz Veırünlilyforıum, loraıdiam rica eidiyoruımu 

EROL H. YEŞİLPINAR tfzaniir) — Sayın fifaş-
kan, daha öncediem de söz ıMeıdiğiımli Ibeik'im'ısîfmı. 

İBAŞKAN — 'Hayır, hayır ıslJzıe söz veıımiyorum, 
oradan.. Söz veriMm, maıdde üzerimde söz vereceğim, 
"varsa sunanınız. ISöz veırirlîm dersem* Sıaıyıın lErlsoy faat-
lalIiiM'i: «faralk Ikalbıul ıcidıer. 

Saiyıın YeışliSpıraaır mleldür, Ibuyrun?. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmik) — Sayın !Ba^ 
kam, vermiş olduğumuz ıdlört önıeırgie iayn ayrı tkaöeım-
leırii yanis;!:uııı£dlfltaıdî5,. Bütçe Kanunumun :8, 13, 18, 20, 
21 Mdi maıdideDemi yazılı oCanalk aynıdır ve ayrı ömerlgîa 
de lbeıIâıtilmL*#l!iır. Aıynıcia 13, 14, 53, 54 mıcü mıadıdefe-ı 
irinde IbeCrilülem 'konıulaır «yırı .önergeOer (hafiınıJıe veril-
ımişlir. '23, 124, 31-, 32, 56 ucu ıraad!d!ei5eff!im!deikji yıetfk!'3er 
ısiyn önıeırgelîend'adüır. Bu ikanumlutn 119, 20, (21.* 

BAŞKAN — Yauıl', meıticdde ıdüyarsuınuiz lk!i, hu önıeır-
gelar iayrı ayrı Mülküm lüBşsanıalküaıdBî'. GemeikçiEiJİer ayrın 
dır ıdiyaıisıınpz, dîeğiıî mü eSeındûm? Böyle dl'ıyioısu" 
nıuz. 

EROL H. YEŞİLPINAR '(İzmjir) — Aynidir efen* 
ıdiirtiM 

İBAŞKAN — Tajmjaım letfemıdiüm, ıbeaı /dle »onu söyüSe-
yıecıeğüım şiiundü sizle* 

ıŞimjili, dörlt ömeaigiemfin tsonuıç Ikıısmffiı, yan,1! HaDelbı'» 
©encikçe dieğjl; Melbii Ibiıraız' lefvvelî olkuıdıuim Sayım Yesin 
pırnaır. 

Zatı âllinliz belklİ oturumum Ibatşııiıdıa İzşSiî eflım'&dıi-ı 
ğjniilz Oçim, IBaişikıanBığıaı ıbu Ikomıuıdıakü 'iffaidıeısıinıi ve laJkaı-
daşOaııuınun dia itirazımı çelkmieyen lüaideısliııi IbeJkıi dön-
feımıeıdûnıjz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmıir) — Duydumı, 
öf enıdl'lm, d̂ müeıdlim. 

iBAŞKAN — Sadede â'me ıslöyjüyonuim Sayım Ye-
şıipınıaır; vaJklilaîıyoruım, özür dlîeıliınij 

— 739 — 



M. Meclisi B : 167 20 . 9 . 1978 O : 2 

İçtüzüğün 88 noi maddeısıi der kli, «lönıejıge 500 ke-
Jümiaden fazlaysa liaıdle edik veya çıkartılır, özeti aflıı-
nıa» dıeify 

Şimdi, hüküm «torak ıslîz ıdlı'ıyıoalsuanuz ki, «Bu madde
min ımıaidjdie tmieltnlJndıen çıkarılmasını arz ve teklif edeniz.» 
diyordunuz; önerge bu; (beşinde de öyle. Gerelkçeknil 
ayrı ayrı «Isa Ible. Ajyıu önıergeniın 500 kelüimeden 
fazla gerekçeyle ifade letdJiHımıetsIi anlamını ıtaşııdığını t 
(besili naisıiî olsa liıttam eıdıiyonsumuz, onu ıbffiyoıruım -
benden eıviveHiki değerli aaflöaldals/ün ifade eltisi vıe aynı 
kanaate katıldığımı ifiaıdie leltöım. Omun için, Başkan-
iığın yaptığı uygulamada İçtüzüğe aytkurı hierfıangl-î 
(bir ıtullum ive davranış yoiktur. 

Tefekkür edleıümu 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayım Başkan tan 
nal ıfnıituıyıotrLauınu 

IBAŞKAN — Sayın Ersoıy, Ibinbiırhn&zl çok iyi i& 
nıyanuiz. Rica edıarlm..* 

ıBilr şeymi söylüyorsunuz efendini?.* 

İLHAN ERSOY (KüıJahya) — Sayın Baıskan, sa-' 
yın airkaidalsjîarıiinffl onıergeleırin İtanı gerekçeli gelme-
isiinii biBmielk' ızoıiunıdıadift 

BAŞKAN — Tamam. 

İLHAN ERSOY pOMahya) — Aksi takdirde, 
(burada .sababıtaın betri yajpıiaın *atlbl!lkatıta olduğu gflbi, 
ıbÜr • muvazaa yollunla gjMlfflmıez, Sayın Komisyon (Baş
kanı, kaMmıadığını IbCUe bile, «JKalhlıyofrum» demek 
ısureltüyle konuşma (hakkımı kıısıtlamazdL. 

Tetşekkür eidleıriîm-

BAŞKAN — ıSayın Ensoy sik toşelkkifr «dliyo'itsu-
otııuız, ben de süze teişeikkiür ödüyorum; çünkü aynı. Şey
le»! •söyledtök aisagı yulkanw 

. Şjmıdi, gerekçe 500 kıellîmiödlen fazla olduğu üafk-
dirde yapılacak «San lişleımli ızaltı âliniz benden çok İyi 
Milyoınsıunıuz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — 500 Miniciden faz
la. «m? 

BAŞKAN — Tabii efendini, 1500 keflkıedien. dıe 
fazla. Anlaştık sanıyorum Sayın Ersoy, teşekkür et-

ııize görıe layrıaa* 

M'Ileî Mecölsî Bakanlığına 
iGörüşiiıîmek'te oîan «iKamu YömeıtSmEııidie ive Har-

«lamalarımda. EikıMlk ve Veriİımliliği SağSam&k .ve Saw 
vurganlığı Öniemıelk amacıyla Alınacak ElkıomotmÜk ve 
Mali Önlemler Hakkında YeJUki Kanunu tasarısı» nın 
(Ilkeler)le l%i!U 3 ncü maddesâıin «Kalkınma Pla

nında öngörülen İlkelere» 
den çıkarılmasını arz ve 

Ankaına 
HayrielHüin Turguft Tokfer 

'Manâsa 
Sümer Orıafl 

Kooaiela 
llbuahJm Topuz 

ErzCncan 
Timuçin Turam 

iîbareisiinin, madde metnin» 
ederiz. 

Trabzon 
İbralı.lm Vecdli Aksakal 

Burdun* 
Alımelt Sayın 

İstanbul 
Ekrem 'Ceyhun 

Samsun 
Orhan Uluçay 

Gerekçe /: ıBIiridiiğli üzere, 'ikltiiisadi, 'sosyal <ve 
kültürel kalkınmanın puanlı olacağı Anayasa emindir.. 

91 siayılh DevM Planlama Teşfkıiüahnın Kuruluş 
'Ve 'GÖTtevJemi Hakkındaki Kanununun 2 licii ımaddıaH 
ısikııin (e) fıkrasınıdıas 

Hükümetçe kıaibuî edilen hedeflerû gerçe'klıeştlre-
cek uzun ve kısa vadeli plaıtüıan yapmak Devleti: Plan-' 
ffiaınımıa Teşkilatlının gö\neiv.ldfej 

Aynı Kanunun 14 ncü maddesi; 
.«Uzun vadelıi planın Başbakanlığa '(veya Barbakan 

Yardımcılığına) sorutmasından itübatıen bir hafta içeri
sinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul, bu 
planı inceleyerek kabul edilmiş bulunan anahedeflere 
uygun olup olmadığım bir raporla Bakanlar Kuruluna 
bildirir. Plan, Bakanlar Kurulunda incelenerek ka
bul edildikten sonra teşrii organın tasvibine arz 
olunur. 

15 nci maddede ise; 
«Yıllık programlar planlama merkez teşkilatınca 

hazırlanarak Yüksek Planlama Kuruluna sevk edi
lir. Bu programları inceleyerek bir raporla Bakan
lar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edi
len yıllık programlar kesinleşmiş olur.» 

Yukarıda arz olunan prosedür dahilinde hazırla
nan ve teşrii organın tasvibine sunulan kalkınma 
planı ilkelerine öncelik verilmesi esasen zorunludur. 

Hal böyleyken, görüşülmekte olan tasarıda yer 
aîan, «Planda öngörülen ilkellere, öncelik tanınması» 
şeklindeki bir ifadeye gerek yoktur. 

Bu nedenle, söz konusu ibarenin madde metnin
den çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Aykınldc ölçüsüne göre işleme ko
yuyorum efendim. 

Önergeleri, biraz evvel ifade ettiğim gerekçe mu
vacehesinde, bu madde metninin metinden çıkarıl
masını teklif eden Sayın Yaşilpınar ve arkdalaşları-
ınn öneırjgeisIM işleuroe (koyacağımı, 

Sayın Komisyon?.. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendini. 

'BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu dört öner
geyi birlikte onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergeler reddedilmiştir efen
dim. 

ı«3 ncü jniaidıieniin kalkınanla planımda öngörülen 
liflfceSeırei» iübaresiriin ımıaıdde ımeltnÜMden çıkarıîmaısmı 
önenen biraz evvel genekçasHıli okuduğumuz Sa
yım İbrajhllm Vecdli Aksakalı ve arkadaşlarının öner
gesine karılıyor anıusumuız efendim?w 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN '(TekMağ) — IKaltılıyoraz efıendfimn 

. IBAŞKAN — Önieflgeyıi Yücta Heyetin onayınla 
sunuyıorıuımi: Kabul le'denller.. Kabul etmeyenler.. Öner-
©a i'efdtdıed.'liîml'̂ lliırj 

Değerli aırtkada î̂anım, 3 noü ınaddenık «kalkuıma 
plıammnıdıa öngörülen ilkelere:» IbareslMn madde ımeıl-
nimden çıkarılmıaisıınta dalar Sayın Bassol <ve aıikaıdaş'a-
Tinıın 'öraeırgfeısi, lönleırgelieır hakkımda işleme geçiildikten 
sonuna ıBaşkanilığa geldiği İçin üşleme koymuyorum 
efenldlkı̂  

3 mcfü mjaddıeyli ıtekrar ©kuluyoram efenjdOnı: 
1(3 nıdü madde tekrar okundu) 

(BAŞKAN — Malddleyi okunan Ibiçliımıiyle (onayını
zla sunuyorum: Kıabull eıdienlarg* Kalbul etmeyenler.. 
KaJbul eıdilınlişiür̂  

4 ınıcü mıadldejyli olkdtuyorfuım efendim': 
YelilM Sikicisi <1 
MADDE 4, — Bakamlar Kuruluna il njci madde 

01e ıveıffiem lyeUkifleır, Ibu Kanununun yürürlüğe gfjrıdiğî 
toarJıton tööbaıren İbik yıl geçerlidir. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Balşkam, 
söz Ijsitiyıorum., 

IBAŞKAN — Sayın iErisloiy, grup aıdutıa ima isoz Mth> 
{yoTlsuanız? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Eveit efetdiraiy 
IBAŞKAN — AdıaM Partisi Sayın Grmpu adına 

Sayın İlhan Ensoy, klislsel olanak Sayın İbrahim Ak-
Idioğan, Sayın Keman Duraklan, 'Sayın iSaıbıii ÖZîiirk^ 
Sayın Durmuş Ali Çahk <ve Sayın Akın S'lmıav islöz 
feteıniiTşJlerdikv 

Aıdıalfelî ParitM Grufpu adına Sayın İîhan Elrlsoy, 
buyurunuz efendim, 

AP GRUPU ADINA İLHAN ERSOY (Kütah
ya) — Sayın Başkan, arkadaşlarımın isteği üzerine 
tutum ye davranışlarınızın bütün hatalı taraflarına 
rağmen size teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, yetki süresiyle ilgili 4 ncü mad
de, «Bakanlar Kuruluna 1 ncü maddeyle verilen yet
kiler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir yıl geçerlidir» diyor. Bu konuda oyumu ser
bestçe kullanabilmek için bir konunun, bir hususun 
açıklanmasını istiyorum. Mümkünse, bu konuda Sa
yın Başbakanın açıklamada bulunmasını hassaten rica 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca bir hadiseyi zikret
mek istiyorum. Bundan bir süre önce Ankara - Eski
şehir yolu üzerinde seçim bölgem ve memleketim olan 
Simav'ın Çitgöl kasabasında iki fakir ailenin sekizer 
onar kişilik ailelerini meşakkat içerisinde geçindiren, 
iki fakir ailenin müşterek mah olan bir kamyon, asfalt 
tamiri, asfalt bakımı ve yapımı dolayısıyla işaretçile
rin geri çıkmasını istediği bir anda, geri manevra ya
parken bir arabaya çarpıyor. Bu araba da arkadaki 
bir arabaya çarpıyor. Bu çarpılan ikinci arba BMW 
marka 1978 model - yanılmıyorsam, söylediklerine 
göre hakikat değilse düzeltilmesini bilhassa rica ede-
rim - bu arabanın sahibi nüfuzlu bir kişi : Sayın Cum
huriyet Halk Partisi milletvekili, Bütçe ve Plan Ko
misyonu Başkam Yılmaz Alpaslan. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurunuz bu ka
za TIR Komisyonu filan değil efendim, Bütçe Plan 
Komisyonu, Plan Komisyonu, TIR Komisyonuyla 
alâkası yok. Bu Plan Komisyonu... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ersoy... 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Cevap verdim efen
dim. 

BAŞKAN — Cevap vermeye hakkınız yok efen
dim. Size soru da soramazlar, zatıaliniz cevap da ve
remezsiniz. Rica ediyorum, lütfen. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
arabanın yapmış olduğu küçük kazada, öğrenebildi
ğim kadarıyla ön tamponlarında bir nebze bozulma 
oluyor, düzeltilmesi gereken ufak tefek hasar oluyor. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili konuşuyoruz değil 
mli Sayın Ersoyr 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Evet efendim. Mad
de ile tam ilgilidir Sayın Başkanım. Lütfedeceksiniz, 
sonuna kadar sabır gösterdiğiniz takdirde öğrenecek
siniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, öğrendiğime göre çok değerli arkadaşımızın avu-
.katı Simav'a gittiğinde bu küçük basit tampon arızası 
ıun 300 000 TL. gibi yedek parçayı gerektirdiğini, hat
ta bunun için Merkez Bankasının bir Pazar günü açıl-
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dıgını özel uçakla Avrupa'dan yedek parça getirildi
ğini söyîemliştir. Bu bir hadisedir efendim. Bu arkada
şımızın kendisini tenzih ederim, avukatı böyle bir mü
nasebetsiz söz söylemiş olabilir. 

Benim üzerinde durmak istediğim hadise değil, 
arkadaşımızın nüfuzlu şahıs oluşu değil; sadece ön 
tamponunun 300 000 TL. ettiğini iddia ettikleri bir 
BM W lüks araba değil, ama yedek parçası bu kadar 
güç bulunan bir arabanın bundan sonra da ithaline 
imkân verilip verilmeyeceği ve dolayısıyla savurgan
lıkla mücadele ettiğini söyleyen bir Hükümetin ve o 
Hükümetin Sayın Başkanının bu* gibi şeyleri önleyip 
önlemeyeceği hususunu öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Kişisel olarak Sayın Akdoğan söz istemiştir. Bu

yurun efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; ülke çapında savurganlığı 
önlemeyi amaçlayan bu yasa tasarısının görüşmelerin
de söz savurganlığını önlemek için uzun boylu ko
nuşmayacağım. 4 ncü maddenin ulusumuza, milletimi
ze hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
Sayın Kenan Durukan, buyurunuz. 

KENAN DURUKAN (Ankara) — Zamandan ta
sarruf edemezsek, gerçekten paradan da tasarruf ya
pamayız. Önce zamandan tasarruf amacıyla vaktini
zi almıyorum. 4 ncü maddenin hayırlı olmasını dili
yorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durukan. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, sataşma nedeniyle söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sataşma hangi konuda Sayın Alp
aslan? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Sayın İlhan Ersoy, benim arabamın bir kaza 
sonucu hasara uğraması nedeniyle birtakım beyan
larda bulundu. Söylediği sözlerin hepsi yalandır. O 
konuda açıklamada bulunma hakkım var. 

BAŞKAN — Zatıâlinizden mi mahsedildi efen
dim? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Evet efen, 
dim, bendenizden bahsetti. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

Yeni bir sataşmaya meydan vermemek kaydıyla 
Sayın Alpaslan. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Değerli ar
kadaşlarım; Sayın İlhan Ersoy, Yetki Yasasıyla ilgili 
söyleyecek sözü olmadığı için, benim bundan üç ay 
kadar önce bir kazada arabamın hasara uğraması so
nu meydana gelen olayı buraya getirerek bir pole
mik yapmaya kalktı. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın İlhan Ersoy açıkça 
yalan söyledi. Birinci yalanı... (AP sıralarından gü
rültüler) 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
edebiyle konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, daha temiz bir dil rica edi
yorum Sayın Alpaslan. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Ben böyle bir şeye 
inanmadığımı da belirttim Sayın Başkan. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, istirham ederim zatıâliniz 
konuştunuz ve birtakım ithamlarda da bulunduğunu
zu kabul ediniz Sayın Ersoy. Rica ediyorum lütfen 
oturur musunuz? Siz sükûnetle dinlediniz. Rica edi
yorum zahmet buyurmayın, oturun efendim. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, arabamın hasarı mahkeme kararıyla ya
pılan tespitle 300 bin lira olarak tespit edilmiştir. 
Ancak biz Simav'da kamyon sahibi Ankara'ya gel
miş, kendisiyle 125 bin liraya anlaşma yapmışız, ayda 
5 bin lira ödemek şartıyla. İkincisi, Türkiye'den ne 
hava yoluyla, ne de kara yoluyla, ne de deniz yoluy
la herhangi bir parça Türk gümrüklerinden içeriye 
girmemiştir. Sayın İlhan Ersoy bunun aksini iddia edi
yorsa bu kürsüde belgeleriyle kendisini ispata davet 
ediyorum. Olay bundan ibarettir. Saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Önergeyi okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Yetki kanun tasarısının 4 ncü maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Denizli Bursa 
Emin Atıf Şohoğlu Özer Yılmaz 

Antalya Gümüşhane 
Kaya Çakmakçı Turgut Yücel 

Manisa 
Sümer Oral 

— 742 — 
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«Madde 4. — Bakanlar Kuruluna 1 nci madde 
ile verilen yetkiler, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 6 aydır.» 

BAŞKAN — Maddeyi işleme koyuyorum: Sayın 
komisyon önergeye katılıyor musunuz?... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP
ASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon katıl
maktadır. Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi biraz evvel okuttuğum biçimiyle onayı
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Yetki Kapsamına Giren Konularla, Kaldırılacak, 

Değiştirilecek ve Yeniden Düzenlenecek Hükümler: 
Madde 5. — Bu Kanuna göre çıkartılacak ka: 

nun gücündeki kararnameler : 
a) 26 . 5 . 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei 

Umumiye Kanununun 22, 24, 28, 29, 31, 32, 37, 56, 59, 
62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci maddeleri ile 25.1.1965 
tarih ve 527 sayılı Gelecek Yıllara Geçici Yüklenme
lere Dair Kanunun 1 nci maddesi; 

b) 2 . 6 . 1934 tarih ve 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve thale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 
36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 nci maddeleri ve 6150 
sayılı Kanunla eklenen ek madde; 10 . 9 . 1960 ta
rih ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, 
Milli Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesapları
nın Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Ka
nunun 10 ncu maddesi ile 30 . 4 . 1946 tarih ve 4876 
sayılı Kanun; 

c) 10 . 2 . 1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 33, 47 ve 49 ncu maddeleri ile 31.7.1970 
tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci 
maddesi; 

d) 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı İhracatı Ge
liştirmek Amacıyla Yergilerle İlgili Olarak Hükümet
çe Alınacak Tedbirlere İlişkin Kanunun 1 nci mad
desi ile 14 . 5 . 1964 tarih ve 474 sayılı Gümrük 
Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin De
ğiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi; 

e) 7 . 3 . 1954 tarih ve 6327 sayılı Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkındaki 202 sayılı Kanun ile 21 . 5 . 1955 
tarih ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Or
taklığı Kanununun 6 nci maddesi; 

f) 2 . 2 . 1941 tarih ve 4060 sayılı Yüzdebeş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanunun 1, 
4 ve 9 ncu maddeleri; 

g) 18 . 1 . 1943 tarih ve 4353 sayılı Maliye Ba
kanlığı Başhükuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğünün vazifelerine,' Devlet Davalarının Ta
kibi Usullerine Dair Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 
34 ncü maddeleri ile 24 . 7 . 1940 tarih ve 3904 sa
yılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununun 
8 nci, 7.6.1949 tarih ve 5433 sayılı Devlet Üretme Çift
likleri Öenel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu
nun 10 ncu, 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Karayolla
rı Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkın
daki Kanunun 32 nci, 18 . 12 . 1953 tarih ve 6200 
sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 35 nci, 25 . 2 , 1956 
tarih ve 6686 sayılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kındaki Kanunun 6 nci, 27 . 6 . 1956 tarih ve 6760 
sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkila
tı Hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesi; 

h) 16 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sigor
taları Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla deği
şik 20 nci maddesi; 

i) 29 . 6 . 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Tica
ret Kanununun 288 nci maddesi; 

j) 23 . 6 . 1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 4, 14, 38, 39, 48, 61 ve 68 nci maddeleri; 

k) 12 . 1 . 1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununun 631 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi; 

1) 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hak
kındaki Kanunun 3, 7, ve 36 nci maddeleri; 

m) 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 43, 146 ve 1897 sayılı Kanunla 
değişik ek geçici 20 nci maddesi. 

27 . 7 . 1977 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun, 3 . 7 . 1975 tarih 
ve 1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesi; 5434 
sayılı Kanuna 8 * 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Ka
nunla eklenen ve 3 . 7 . 1975 tarihli ve 1922 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1425 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (c) bendine bağlı «Emeklilik Gösterge Tab
losu.» 

n) Genel ekonomik dengenin sağlanmasında ge
lirler politikasının oluşturulması için Bakanlar Ku
ruluna önerilerde bulunmak üzere, konu ile ilgili 
tüm kuruluş temsilcilerinin katılacağı bir Danışma 
organının kurulması; 

o) Devlet tarafından temel mallara yapılan zam
lar nedeniyle oluşan fiyat farklarının Hazine nez-
dinde açılacak özel bir fon hesabına aktarılması ve 
bu fonun, fiyatların ayarlanmasında kullanılması; 
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p) Yukarıdaki bentlerde yer alan; 1050 sayılı 
Kanunun 24, 62, 64, 83 ve 84 ncü, 2490 sayılı Ka
nunun 2, 5, 7, 16, 19, 41, 46 ve 50 nci, 4353 sayılı 
Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 ncü, 3904 sayılı 
Kanunun 8 nci, 5433 sayılı Kanunun 10 ncu, 5539 
sayılı Kanunun 32 nci, 6200 sayılı Kanunun 35 nci, 
6686 sayılı Kanunun 6 nci, 6760 sayılı Kanunun 14 
ncü maddelerindeki parasal sınırların günün koşul
larına uygun biçimde yılları Bütçe Kanunlarında 
(1978 mali yılı için Bakanlar Kurulunca) belli edil
mesi; 

İle ilgili hükümleri içerir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu madde 
üzerinde Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ekrem 
Ceyhun, kişisel olarak Sayın İbrahim Akdoğan, Sa
yın Kenan Durukan, Sayın Sabri Öztürk, Sayın Dür
müş Ali Çalık ve Sayın Akın Simav söz istemişler
dir. 

Söz Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ceyhun'da. 
Buyurunuz Sayın Ceyhun (AP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 

AP GRUPU ADINA EKREM CEYHUN (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Yüce 
Meclisi saygı ile selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Üzerinde konuştuğumuz, Kamu Yönetiminde ve 
Harcamalarında Etkinliği ve Verimliliği Sağlamak 
ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Eko
nomik ve Mali Önlemler Hakkındaki Yetki Kanu
nunun 5 nci maddesi üzerinde görüşlerimizi arz et
meden önce bir üzüntümü belirtmek istiyorum. 

Milletimiz, Yüce Meclisinden hep ümitli olmuş
tur. İstiklal Savaşının en güç günlerinden tutunuz ül
kenin içine düştüğü her bunalımın çözümünü Mec
lisinden beklemiş ve elde etmiştir. Bugün, ülke bir 
anarşi ortamı içinde bulunmaktadır. Hemen hek gün 
bir vatandaşımız hayatım kaybetmekte veya sakat 
kalmaktadır, tüm anayasal kuruluşlar ve Yüce Mil
letimiz bunun çözümünü bu Meclisten, yani bizler
den beklemektedir. Yetersiz olan yasaların değişti
rilmesini ve yeterli yasaların süratle çıkarılmasını 
beklemektedir. Memleket sathından dönen siz say
gıdeğer arkadaşlarımın içinde bu görüşümü paylaş
mayacakların bulunacağını tahmin etmiyorum. 

Hayat pahalılığı ve kira anarşisi ise ayrı bir afet 
olarak vatandaşı canından bezdirmiştir. Sayın Baş
bakan bile kira anarşisinden bir demecinde bahset
miş bulunmaktadır. Gönül isterdi ki, Hükümet bu 
olağanüstü toplantıya bugün tüm milletimizi ilgilen-

I diren bu iki probleme çare bulabilecek yasaları ge
tirsin ve bunları millet yararına en iyi şekliyle Yüce 
Meclis sonuçlandırsın. 

Ne yazık ki, bu olmadı. Millet ve memleket ya
rarına ne getireceği belli olmayan bir tasarıyı olağan
üstü toplantıda müzakere etmeye başladık. 

Sayın milletvekilleri; tasarının 5 nci maddesi, 29 
kanunda yüzlerce maddenin değişiklik hükmünü ge
tirmektedir. Uzun vadeli plamn yürürlüğe konulma
sı ve bütünlüğünün korunması hakkındaki, 16 Ekim 

| 1962 gün ve 77 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi : «Ya-
I sama Meclisleri komisyonları ve karma komisyon

ları kendilerine havale edilen kanun tasarısı ve tek-
I liflerini, bunlarla ilgili metinleri ve tasarı, teklif ve 

metinler üzerinden verilen önerge ve değiştirgeleri 
uzun vadeli plana uygunluk bakımından da inceler 
ve uygun bulmadıkları takdirde reddederler» hük
münü getirmiştir. O halde Yüce Meclis bu kanun ta
sarısını müzakere ederken, her maddesinde onun 
uzun vadeli plana uygun olup olmadığını tetkikle ve 
uygun değilse reddetmekle yükümlüdür. Bu açıdan 
bakıldığında, evvela bu yasanın dayandığı uzun va
deli plan ortada yoktur. Çünkü, daha önceki hükü
met tarafından hazırlanan 4 ncü 5 Yıllık Kalkınma 
Plan taslağı bu Hükümet tarafından geri alınmış ve 
yerine geçecek planın stratejisi 31 Ağustos 1978 ta
rihinde ilan edilebilmiştir. 

Hükümet bu boşluğu doldurmak üzere 28 Şubat 
1978 gün ve 2143 sayılı, 1978 yılı Bütçe Kanununun 

I 16 nci maddesine bir fıkra ilave ettirerek, 1978 yı
lında 3 ncü 5 yıllık planın yürürlükte olduğunu ifa
de etmiştir. Bütçe kanununa ilave edilen bu madde, 
her ne kadar 91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Ku
ruluş Kanununa ve Anayasaya aykırı ise de, şu anda 
yürürlükte bulunmaktadır. O halde üzerinde görüş
tüğümüz yasayı tetkik ederken, bu yasanın 3 ncü 5 
yıllık plan ilkelerine uygun oîup olmadığını Yüce 
Meclis tahkik durumundadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın 915 nci sayfasında baş
layan ve 924 ncü sayfasında biten; «Kamu idaresi
nin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden dü
zenlenmesi» bölümündeki ilke ve tedbirler içerisin
de, bu tasarı ile getirilen hiçbir maddeye rastlamak 
mümkün değildir. 

O halde, kanun tasarısı bu haliyle 77 sayılı Ya-
| sanın 3 ncü maddesinin son fıkrasına aykırı bulun

maktadır. Kaldı ki, Hükümet tarafından hazırlanan 
ve Haziran 1978'de yayınlanan 1978 yılı programm-

1 da ise aynen şu hüküm yer almıştır. 
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«Kalkınma çabalarını yavaşlatan, ya da engel 
olan mevzuatın ayıklanması amacı ile başlatılacak 
araştırma, program döneminde tamamlanacaktır. Bu 
arada 2490, 1050, 7229, 440, 527 ve vergi yasaların
da öngörülecek değişikliklere öncelik verilecektir.» 
Yani, Hükümet tarafından benimsenen 1978 yılı prog
ramı, kalkınma çabalarını yavaşlatan ya da engel 
olan mevzuatın, 1973 yılında araştırılmasını, elenme
sini, bulunmasını, bunlar içerisinde de bilhassa, 2490, 
1050, 7229, 440, 527 ve vergi yasalarına öncelik ve
rilmesini öngörmektedir. 

Hükümet, üzerinde görüştüğümüz tasarıyı Şubat 
ayının 27'sinde Meclise sevk etmiştir. Meclise sevk 
ettikten 6 ay sonra çıkarttığı bir program ile bu ta
sarı tezat halinde bulunmaktadır. Bunlardan hangi
sinin gerçek ve doğru olduğunu Yüce Meclis bilme 
durumundadır. 

Tasarıyla getirilen hükümlere baktığımız zaman, 
genel gerekçede «Bu kanunda izlenen amaç, kalkın
ma planlarının ve yıllık programların uygulanmasın
da ortaya çıkabilecek darboğazları gidermek, fiyat 
istikrarım ve kamu harcamalarında tasarrufu sağla
mak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını gerçek
leştirmektir» denmektedir. 

5 nci maddenin 1050 sayılı Yasa ile ilgili gerek
çesinde; «Sürdürülmekte olan bu çalışmalarla, günü
müz koşullarına cevap verebilecek modern bir mali 
yönetim kanunu yürürlüğe konuluncaya kadar, büt
çenin hazırlanması ve uygulanmasında verimlilik. il
kesini benimsemek ve kontrolunda da etkinlik dene
timine yer vermek ve bu suretle Hükümet progra
mında öngörülen (... kamu harcamalarında her dü
zeyde savurganlığı giderici önlemler alınacak ve ka
mu harcamalarının denetiminde Sayıştaya daha çok 
etkinlik kazandırılacaktır...) hedefini gerçekleştirmek 
üzere, 1050 sayılı Kanunun bazı maddeleri değişti
rilecek ve bazı yeni hükümler getirilecektir» den
mektedir. 

Bu gerekçe şunu göstermektedir ki; 1050 sayılı 
Yasada yapılması istenen değişiklik, hiçbir zaman 
için planı hedefine ulaştırabilecek bir değişiklik ola
mayacaktır. Çünkü, bizatihi gerekçenin kendi içeri
sinde ancak Mali Yönetim Kanununun buna cevaz 
verebileceği ifade edilmiş olmaktadır. 

2490 sayılı Yasanın değiştirilmesiyle ilgili gerek
çeye gelince; «Planlı kalkınmada amaca ulaşmanın 
temel koşullarından biri de, zamanlamada sağlana
cak isabettir. Bu ise, yasaların sınırladığı boyutlar 

içinde belirli verilere göre yapılacak tahminlerin isa
betli oluşuna bağlıdır. Ekonomik kaynaklar ne ka
dar yeterli olursa olsun, bunların kullanımını kısıtla
yan ve gereksiz duraksamalara yol açan bir yasal 
çerçeve yürürlükte bulunduğu sürece, zamanlamada 
isabet sağlamak olanaksızdır» denmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 3 adet 5 yıllık kalkınma pla
nım uygulamış bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, bu uygulama sırasında planın öngördüğü % 7 
kalkınma hızını, değiştirilmesi öngörülen bu yasalar 
yürürlükteyken elde edebilmiştir. 

Yine Türkiye Cumhuriyeti Devletinde 2490 sa
yılı Yasa dışına çıkartılmış bulunan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin yönetmeliklerini tetkik ettiğiniz za
man, o kurumların kendilerini emniyete alabilmek 
için, kişiliklerini koruyabilmek için 2490 sayılı Ka
nuna tabi müesseselerden daha kısıtlayıcı ve daha 
bağlayıcı hükümleri getirdiklerini de göreceksiniz. 
Bunun nedeni her şeyden önce, Türkiye Cumhuriye
ti Devletinde bugüne kadar yalnızca iş yapanlara 
sual sorulmuş olmasıdır. Yapmayan kimseye hiç 
kimse bir şey sormadığı için, yapan da kendisini em
niyete alabilmek için, ister istemez kısıtlayıcı, bağ
layıcı birtakım yasalar getirmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti ve geçti Sa
yın Ceyhun. 

EKREM CEYHUN (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

2490 sayılı Yasaya tabi müesseselerin yatırım 
gerçekleşme oranları, bu 15 yıl içerisinde hiçbir za
man için % 80'in altına düşmemiştir. O halde bu ya
sa yatırımları engelleyici bir yasa da değildir. 

1050 ve 2490, Türk Maliyesinin temel yasaları
dır ve 40 yıldan beri uygulanmaktadır. Halen Yetki 
Kanunu şeklinde olan Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Kanunu hakkındaki tebliğlerin içinden bugün 
Maliye Bakanlığının çıkması mümkün değildir. 40 
yıldan beri alışılmış bu yasalar değiştirilip Bakanlar 
Kurulu kararlarına bağlandığı andan itibaren aynen 
657 sayılı Yasanın bugün başımıza getirdiği dert, 
Türk Maliyesinin başına gelecektir. Bunu ifade et
mek, benim için bir vicdan borcudur. 

Sözlerimi burada bağlıyor, hepinizi derin saygı 
ile selamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Başka bir grupun söz istemi yok. 
Kişisel olarak Sayın İbrahim Akdoğan, buyurun 

efendim. 
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İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) 
kan, değerli arkadaşlarım; 

Savurganlığı önleyici bir tasarıyı görüşüyoruz. 
Enerji savurganlığı vardır, yakıt savurganlığı vardır, 
bir de en önemli olan insan vücudunun boşu boşuna 
harcanması savurganlığı vardır. Bütün bu savurgan
lıkları önlemek üzere bu maddeyi aynen benimsedi
ğimi bildirir, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
Sayın Durukan?.. Yok. 
Sayın Sabri Öztürk?.. Buyurun. 

SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz savurganlığı önleme ya
sası tasarısının ulusumuza büyük yararlar sağlayaca
ğına inanıyorum, onun için tasvip ediyorum, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. Ancak, şu sırada 65'e yakın 
önerge Başkanlığımıza gelmiş bulunmaktadır. Elbet
te takdir edersiniz ki, bu önergelerin aykırılık dere
cesine göre tasnifi gerekir ve önergelere bakmamız 
icap ediyor. Onun için saat 22.50'de toplanmak üze
re birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 22,38 

t>m<* 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 22.58 

BAŞKAN — Başkamvekifli Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Halil Karaath (Bursa) 

V. 

/. — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et
kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 60 ve 66'ya 1 nci ek) (Devam) 

BAŞKAN — 167 nci Birleşimin 3 ncü Oturumu
nu açıyorum. Görüşmelere kaldığımız noktadan 
devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 5 nci madde üzerindeki gö
rüşmeleri tamamlamıştık. Önergeler üzerindeki iş
leme başlıyoruz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 
otomatik cihazda dört rakamın devamlı olarak arıza 
yaptığını, hatalı olduğunu teknik arkadaşlardan öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Siz demin otomatik cihazla.., 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — İfade edeyim de sizi dinleyeceğim. 
Önergeleri okutacağım efendim. 
Evet buyurunuz Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Zatiâlinizin de
min yapmış olduğu otomatik cihazla oylamanın sıh
hatine, bu şartlar altında katılmak mümkün değildir. 
Çünkü, 351 kişinin oylamaya katıldığı görüldü levha
da. 236 kabul, 8 çekinser, 5'te ret oy çıktığı söylen
miştir. 

Şa anda salonda 10 kişi muhalefete mensup bu
lunduğuna göre, geri kalanları, Cumhuriyet Halk 
Partisi üyesi olup oy veren arkadaşlar ki, onların da 
sayılan belli olduğuna göre, verilen rakamını ne ka
dar hatalı olduğu buradan görülmektedir. Buna rağ
men, hâlâ, otomatik sihaz hatalı olmasına rağmen, 
teknik elemanların bunu beyan etmelerime rağmen, 
tahkik lüzumu hissetmeden kabullenmek isliyorsanız, 
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kabullenmekte devam ediyorsanız, bunu zapta geçir
mekten başka çare bulamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ersoy, aynı konu, benim sor

duğum zaman, sizin ifade etiğiniz biçimde teknik 
arkadaşlar tarafından, Başkanınız olarak bana ifade 
edilmemişti ve sağlıklı biçimde cihazın çalıştığı ifa
de edilmişti. Ancak sonradan denildi ki, «4 rakam, 
yani, 4 arkadaşımızın iştirak edip etmemesi konu
sunda, sağlıklı bir biçimde çalışsa bile bu cihaz, 
mümkündür ki, 4 fazla veya noksan gösterebilir.» 

İfade buyurduğunuz gibi, 238 sayın arkadaşımızın 
kabul yani katıldığı anlamı çıkıyordu levhadan. 
Eğer, 226 çıkmış olsaydı levhada gözüken rakam, el-
betteki sizin dediğiniz sağlıksız durum ortaya çıka
caktı. 4 arkadaşımızı... (AP sıralarından gülüşme
ler) 

Ben dinledim ve hiç gülmeden -dinledim zatiâli-
nizi. 

Dört arkadaşımız, eğer dört tane sayın arkadaşı
mızın olmaması halinde çoğunluk bahis konusu olma
yacak bir durum bahis konusu olsaydı ki, yani 230 
değil de 229 olsaydı sayı 225'e düşerdi. 

238 olunca, 234'ün burada bulunduğunu kabul 
etmeik zorundayız. Şimdi, sayın Grupunuzdan İÜ de
ğerli arkadaşın yoklama isteğine göre (Başkanlık 
yoklamayı yapmak zorundaydı, bu 10 arkadaşımızın 
da oylamaya iştiraki, oylamayı yapabilmek için, 
yoklamayı yapabilmek içlin koşuldur, takdir edersiniz, 
İçtüzüğümüzün maddesi budur) meVcut arkadaşları
mızın yoklamaya katılıp katılmadığım bilemeyiz. 
Biz, elektronik cihazın bize vermıiş olduğu sonucu, 
4 noksan eğer çoğunluğa etki yapmış olsaydı kuş
kuyla karşılardık ve zatiâlinizin itirazı da yerinde 
olurdu. 

Bundan sonraki uygulamada... 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayını Ersoy siz lıılç yorulmayın, ben 
ifade edeyim, rica ediyorum. 

Bundan sonra... 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saygımızdan, Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Rica edenim efendim, bizim saygı
mız var Genel Kurulumuza. 

Bundan sonraki yoklamalarda ben olayım, diğer 
sayın arkadaşlarım olsun, İçtüzüğün verdiği yetkiye 
dayalı olarak elektronik cihazla yoklama yaparsak 
ve levha 226'yı gösterirse her halde arkadaşlarımız 
ve ben bu yoklamaya itibar etmeden ad okuyarak 

yoklama yaparak, ondan sonra ad okuyarak yoklama 
yaparak Genel Kurul Salonunda 226 sayın üyemin 
bulunduğunu saptamak zorunda kalırız ve sanıyorum 
ki, ben de diğer arkadaşlarım da bu yolda hareket 
edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 

otomatik cihazla yapılan yoklamanın hatalı olduğunu 
arz ediyorum. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurur musunuz, bu yoklama hakkında 
bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ersoy ifade buyur
dular. Çok değişik bir şey mi söyleyeceksiniz Sayın 
İmer? 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
evet, izah edeceğim. Sesim kesik olduğu için, kürsü
den arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun zatiâlinizıi dinleyelim. Ben 
işitirim efendim. Buyurunuz. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
burada tatbik etmiş olduğunuz usul ile ilgili olarak 
söz istediğimi, bu sebeple müsaade buyunılur ise 
kürsüden düşüncelerimi, Meclisin yanlış bir yola 
varmaması için arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN —. Yerimizden rica ediyorum Sayın 
İmer. Zapta geçiyor. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
her ne kadar rclative kabul edilse dahi, matematikte, 
«Calcul des probalites» denilen ihtimaliyet hesabı 
vardır ve bunu kimse inkâr edemez. Yanılma payı, 
bu hiç bir fabrikasyonda, hiç bir kompitür de olma
yacak diye bir iddia yoktur. Bu akıl ve mantığın 
dışında olduğu gibi, üstelik bu makinede de olduğu 
gibi, yine standart bir yerde bu hatanın olmayacağını 
iddia, dünya yüzünde en büyük yalandan ileri gitmez, 
bu bir. 

İkincisi; Muhterem Başkanlıkça bilinen bir ger
çek vardır ki, gerek Türk Meclis tarihinde, açık 
oylamalar eğer elle yapılıyorsa, işaret oylaması da 
dahil, yoklama Ue arassnda bir münasebet vardır ve 
tereddüt hasıl olduğu takdirde Başkanlık Divanınca, 
bilhassa Başkanca ayağa kalkmak ve bu da olmazsa 
üyelerin lehte ve aleyhte olanlarını ayrı ayrı tespit et
mek suretiyle ayırımın yapılması gibi bu İçtüzükte 
getirilmiş yeni bir hüküm vardır. • Eğer zatiâliniz 
daha evvelde Başkanvekilliği yapmış ve Yüksek Ri
yasette bunun tatbikatım yapmış olmasaydınız ve 
benim de şahsımın bu İçtüzüğün hazırlanmasında 
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ıningayri haddini, sebkeden mesaimiz sonunda ve İç
tüzük mevzuunda en az zatiâliniz kadar bu husus
ları bildiğimi kabul etmesem, bu izahatın içerisine 
girmek lüzumunu hissetmezdim. 

Size şu kadarım arz edeyim ki; burada söz alma
mın sebebi yapılan oylamanın usulsüzlüğü ve bu du
rumda tatbikattaki usulle ilgilidir. 

Nitekim Toprak Reformu Kanununun daha ev
velki bir oylamasında benim kürsüye çıkarak kanaat
lerimi izhar etmeme izin vermeyen Sayın Başkanın 
yaptığı toptan oylama sonunda icranın, Anayasa 
Mahkemesinin bu kanunun usulden bozmasına o za
man içlinde bulunduğum siyasi parti müracaat etmiş 
ve Anayasa Mahkemesi usulden bozmuştur. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İmer size bir hak-verdim ve 
sanıyorum ki, fazla usulüne uygun da vermedim. Ri
ca ediyorum, sözünüzü kesmek zorunda beni bırak
mayınız. Rica ediyorum. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan 
zatiâliniz kadar usulün içinde kalınıp kalınmayacağını 
bildiğim kadar; usulün... 

BAŞKAN — Tüm üyeler bilir efendim. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Usulün tüm 
arkadaşlar tarafından istismar edildiği kadar, tatbik 
edenler tarafından da istismarın 9 senedir içinde bu
lunduğum burda çok şahit oldum. Bir evvelki ka
rarın bir sonra; zatiâliniz de dahil orta yerden kal
dırıldığına da şahit oldum. 

Hatırlarsınız, Güvenlik Mahkemelerinin Meclis
teki oylamasında Muhterem Hancıoğhı'yla zatiâlini-
zin tatbikatı mevzuunda benim istemediğim şekilde 
Başkanlık Divanana hitap ettirecek kadar açık, yan
lış bir tutuma dahi girilmiştir. 

Bu tarafıyla bcnii; bir elime, sağ elime güneşi, sol 
elime ayı verseler bu iddiamdan kimse çeviremez. 

Şu halde doğru bildiğimi iddia ediyor ve buradan 
sizi ikaz ediyorum. Zannediyorsunuz ki, burada ge
çen zaman Meclisin çalışmalarına mani teşkil eder. 

Nitekim İçtüzük müzakerelerinde de, o zamanki 
bulunanların «zamanı alıyor» diye itirazları, bugün 
dünkü iddialara rağmen, maalesef Halk Partisi bu
rada tüzük değişikliği gibi daha bundan üç yıl ev
veli reddi miras eder şekilde getirmiştir. Bu durumda 
burada 15 kişi açık oylama istediği zaman... 

BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim efendim. De
ğerli arkadaşlarınızın bile sabrı taşmak üzere, rica 
ediyorum. 

Neticeyi lütfediniz, neticeyi söyleyiniz Saym İmer. 
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M. KUBİLAY İMER (Konya) — Ben zatiâlinize 
konuşuyorum, arkadaşlarıma konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, siz o tarafa dönerek ko
nuştunuz. 

Lütfediniz sonucu söyleyiniz Sayın İmer. 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Zatiâlinizin 

ikazında geçmiş olması beni o şekilde söylemeye ve 
size yüce vazifenizi hatırlatmaya, - kusura bakma
yın - beni mecbur bıraktınız. Burada açık oylama 
isteminde bulunup bulunmadığını Başkanlık olarak 
tespite mecbursunuz. Bu durum içerisinde burada, 10 
kişi bunun yapılmasını arzu ettiği takdirde, açık oy
lama olarak bu meselenin tespit edilmesi gerekıir. 

BAŞKAN — Sayın İmer, sözünüzü kesiyorum. 
Bundan sonrasını dinlemiyorum efendim. Kaldı ki, 
yaptığım işlem, açık oylama işlemi değildir, yoklama
dır; zatiâliniz her halde burada yoktunuz. 

Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın İmer... 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 

dinlemeye mecbursunuz. Ben Meclisin açılışundan be
ri buradayım. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, yani beni... 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Usal yönün

den aykırı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir defa eliniz cebinizde konuşa

mazsınız Saym İmer, sizi dinlemiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, elektronik cihazın bozuk 

olması ihtimalini Sayın İmer dile getirdiler. Bendeniz 
de Başkanınız olarak bunu ifade ettim. Ancak, bo
zuk dediğim, yani dört rakam oynuyor, teknik ar
kadaşlarımızın bize verdiği bilgjye göre. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün yoklama iie 
ilgili 58 nci maddesine elektronik cihazla yoklama ve 
oylama usulünü Millet Meclisinin Başkam olarak 
bendemiz getirmedim, Millet Meclisinin Genel Kuru
lu getirmiştir. Elektronik cihaz, sağlam cihaz, insan 
eliyle yapılmıştır, hata yapar demektedir Sayın İmer. 
Zaüâlileri katkısı bulunduğunu ifade ettiler. Bu kat
kıyı, İçtüzüğün yapılması sırasında da katkıları ol
muştur ama, Genel Kurulumuz elektron'k cihazla 
yoklama ve oylama usulünü yine 58 nci maddeye ge
tirmiştir. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından «Taraf tutu
yorsun» sesleri). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Muayene et
tirin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Halil 
Başol ve arkadaşlarınca verilen 5 nci maddenin (a) 
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fıkrasında yer alan hükmün madde metninden çıka
rılmasını teklif eden önergeyle birlikte... 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Baş
kan... iÇHP sıralarından «Otur yerine» sesleri). 

BAŞKAN -— 2, 3, 4 önerge aynı gerekçeyi kap
samaktadır. Sonuç aynı istemi kapsamaktadır. En 
geniş gerekçeyi okutacağım efendim. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
zannediyorum duyuyorsunuz... 

BAjŞKAN — Zatıâliniz de fazla uyanıksınız her
halde Sayın tmer. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
tutumunuzda hata olduğuna inanıyor musunuz, inan
mıyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, Kamu 

yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimlili
ği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alına
cak ekonomik ve mali önlemler hakkındaki yetki ka
nun tasarısının 5 mâ maddesinin (a) fıkrasında yer 
alan hükmün madde metninden çıkartılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Tekirdağ Artvin 
Halil Başol Hasan Ekinci 

İstanbul Manisa 
Ekrem Ceyhun Sümer Oral 

Bolu 
Avni Akyol 

Gerekçe : 
1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanununun il

gili hükümlerinde şu hususlar yer almaktadır : 

Madde 22. — Devlet emvalinden sarfiyatı müs-
telzim olacak surette evrak tasni edenler ile alınma
yan eşya ve levazımı teselsül etmiş gibi gösterenler 
ve vücudu olmayan inşaat ve imalat için keşif evrakı 
tanzim- eyleyenler ve bu evrak ile mümasili evrakı ta-
hakkukiye ve sübitiyeyi bilerek imza ve tasdik et
miş bulunanlar hakkındaki fullerinin mahiyetine gö
re Ceza Kanunu hükümleri tatbik .olunur. Şu kadar 
ki bu ef'al, Devlete ait bir hizmet ve teşebbüsün ifa 
ve ikmali gibi hüsnüniyete makrun bir sebepten müm-
baıis olduğu ve hizmet ifa olunmuş veya mal tesel
lüm edilmiş bulunduğu takdirde faillerinin birer aylık 
muhassesatı cezaen kat ve tekerrüründe mükerrirleri 
memuriyetten ihraç olunur. 

Madde 24. — (Değişik 6537, 15 . 4 . 1955) 
Devlete ait gayrimenkul emvalden bir milyon beş* 

yüz bin lirayı mütecaviz kıymeti olanlarla harp ge
milerinin satılması kanunu mahsus istihsaline müte-
vakıftır. Kıymeti harbiyesim zayi edip bîr daireye 
tahsis ve itası lazım gelen gemiler bu hükümden 
müstesnadır. 

Madde 28. — Her senei maliyede, Devletçe istifa 
olunacak varidat ile tediye edilecek masarif Muva-
zenei Umumiye Kanunu ile tayin olunur. 

Madde 29. — Muvazene! Umumiye Kanunu bir 
metinden ve aşağıda yazdı cetvellerden terekküp 
eder : 

(A) cetveli masarif tahsisatım, 
(B) cetveli varidat muhammenatını, 
(C) cetveli varidat envaımdan her birinin müste-

nîd oldukları kavanin ve nizamaıh, 
(D) cetveli 74 ncü madde mucibince tediyeden 

evvel Divanın vizesinden müstesna tutulacak olan 
masarifi mukannemeyi, 

<H) cetveli hidematı vataniye tertibinden kanun 
ile muhassaas maaşların müfredatını, 

(V) cetveli gelecek senelere sari mukavelât akdine 
kanunen mezuniyet verilen hizmetlerin envaııu, 

(Z) cetveli Maliye Bütçesine mevzu ihtiyat tahsi
satından devair bütçelerine nakM mücaz tertipleri 
ihtiva eder. 

Madde 31. — Masraf cetvelleri daireler ve fasıl
lar üzerinde tertip olunur. Birbirini alakadar eden 
ve istilzam eden masarif envai bir fasıl teşkil eder. 

Madde 86. — Her mutemet aldığı avans ve kre
dilerden sarf ettiği meibaiiğa ait evrakı müsbiteyi 
azam! üç ay zarfında muhasibe vermeye mecburdur.) 
Bu müddet zarfında ibraz olunacak evrakı sarfiye 
muhteviyatı kadar yeniden avans veya kredi itası caiz
dir. Bu yolda mahsup muamelesi ifa olunmadıkça 
aynı iş için yeniden avans veya kredi verilemez. Mu
temet işin hitamım müteakip avans ve kredi bakiye
sin!] iade ve iptale mecburdur. 

Madde 92. — Senei maliyenin hitamına kadar te
diye ohımamadığı gibi emanet hesabına dahi alına
mayan düyun seneleri bütçelerindeki tertiplerinde kar-
şıhğı bulunmak şartiyle beş sene nihayetine kadar 
aşağıdaki hükümler dairesinde tesviye olunur. 

A) Bütçe senesinin gayesinden itibaren bir sene 
zarfında tahakkuk eden düyun yeni sene bütçesin
de mevcut (Geçen sene düyunu) faslından tesviye 
olunur. Ancak bu fasla mevdu tahsisat kifayet etme-
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diği takdirde 48 nci madde mucibince muamele ifa 
olunur. 

B) Mütehakkak düyundan yukanki fıkra hük
müne girmeyenler her daire bütçesinde mevcut (Eski 
seneler düyunu) faslında bulunan tahsisattan tediye 
olunur. 

C) (1550 sayılı Kanunla eklenen bu fıkra 9 Ha
ziran 1936 tarihli ve 3010 numaralı Kanunun 2 nci 
maddesiyle kaldırılmıştır.) 

Bu kadar geniş kapsamlı bir değişikliğin karar
name ile yapılması Anayasamıza aykırıdır. 

Bu nedenle bu maddelerin metinden çıkarılması 
gerekir. 

BAŞKAN — Diğer önergelerdeki sonucu okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda müzakere edilmekte olan «Kamu 

Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verim
liliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla 
Alınacak Ekonomik ve Mali Önlemler Hakkında 
Yetki Kanun Tasarısı» nın 5 nci maddesinin (a) fıkra
sında yer alan hükmün 22 nci maddesi hariç madde 
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Manisa 
Sümer Oral 

İstanbul 
İhsan Toksan 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, «Kamu 

Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verim
liliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla 
Alınacak Ekonomik ve Mali Önlemler Hakkında 
Yetki Kanun Tasarısı» nın 5 nci maddesinin (a) fık
rasında yer alan hükmün, madde metninden çıka-
nlmanısı arz ve teklif ederiz. 

Trabzon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Burdur 
Ahmet Sayuı 

Ankara 
H, Turgut Toker 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Samsun 
S. Orhan Ulüeay 

Erzincan 
Timuçin Turan 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, «Kamu 

Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verim
liliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla 
Alınacak Ekonomik ve Mali önlemler Hakkında Yet
ki Kanun Tasarısı» nın 5 nci maddesinin (a) fıkrasın
da yer alan hükmün... 

Bu kadar geniş kapsamlı bir değişikliğin bir ka
rarnameyle yapılması Anayasamıza aykırıdır. Bu ne
denle, bu maddelerin metinden çıkartılması gere
kir. 

Manisa 
Sümer Oral 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Bursa 
özer Yılmaz 

Çanakkale 
İrfan Binay 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum: 
Değerli arkadaşlarım, yine 5 nci maddenin (b) 

fıkrasının metinden çıkartılmasıyla ilgili Saylın Hay
retin Turgut Toker ve arkadalarmın önergesinin aynı 
gerekçeyi ve aynı istemi taşıyan 7 önerge var, en ge
niş kapsamlı gerekçeyi önergelerle birlikte okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda müzakere edilmekte olan «Kamu 

Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verim
liliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla 
Alınacak Ekonomik ve Mali önlemler Hakkında Yet
ki Kanun Tasarısı» mn 5 nci maddesinin (b) fıkra
sında yer alan hükmün, madde metninden çıkartıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Hayrettin Turgut Toker 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Samsun 
S. Orhan Uluçay 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Trabzon 
1. Vecdi Aksakal 

Manisa 
Sümer Oral 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Gerekçe : 
2490 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde aşağıda

ki hususlar yer almaktadır. 

Madde 2. — İhaleye girebilmek için aranacak: 
— Kanuni ikametgâh sahibi olma, 
— Teminat ve istenilen belgeleri ibraz etme, 
— Yabancı tebasına girme, 
şartları belirtilmiştir. 
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Madde 5. — Şartnamelerin satış bedeli tanzim 
edilir. 

Madde 7. — İhalenin ilan keyfiyeti düzenlenmek
tedir. 

Madde 14. — İlanın usulsüz olarak yapılmasının 
sonuçlan ele atamaktadır. 

Madde 16. — Muvakkat teminat hadleri gösteril
mektedir. 

MadkSe 19; — Muvakkat teminatın, inşa ve tamir 
işlerinde kati teminata verilmesi ile ihale bedelinin % 
20*sini aşan işlerde müracaat olunacak yol ifade olun
maktadır. 

Madde 25. — İhalenin yapılmasından sonra muka
vele yapılması ve ihaleye katiyet kazandırmak için ya
pılacak işler hakkında. 

Madde 27. — Taahhüt ve mukavele, usulüne uy
gun olarak ikmal olunduktan sonra kati teminatın 
iade edileceği hakkında. 

Madde 36. — İhale zarflarının açılış şekil ve usu
lü hakkında uygun bedel esatsı. 

Madde 41. — Açık artırma ve eksiltme kapsamı 
hakkında. 

Madde 46. — Pazarlık usulü hakkında. 
Madde 50. — Emanet usulü. 
MariPdle 60. — Teminat mektuplarının limitleri 

hakkında. 
Madde 66. — Resmi daireler arasında, artırma 

ve eksiltme bedel takdiri suretiyle olur. 

Ek Madde, — (15 . 7 . 1953 tarih ve 615© sayılı 
Kanun ile) Bayındırlık Bakanlığınca lüzum görüle
cek bazı işler ilgili vekilce, pazarlıkla yaptırılabilir. 

4876 sayılı Kanuni» 
2490 sayılı Kanunun 41, 46 ve 50 nci maddelerin

de kayıtlı miktarlar, olağanüstü hal ve süresince üç 
katma çıkarılır. 

Bu maddelerde değişiklik yapılması kararnamey
le değil, kanunla yapılması gerekir. 

BAŞKAN — Diğer önergelerin felek kısımlarını 
okutuyorum efendimi: 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Genel KuruSda müzakere edilmekte olan, Kamu 
Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verimli
liği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek amacıyla ah-
nacak ekonomik Ve maili önlemler hakkında Yetki 
Kanun tasansının 5 nei maddesinin (b) fıkrasında 

yer alan hükmün madde metninden çdcartımıasım 
arz ve teklif ederiz. 

fcilıanlbul Tekirdağ 
Ekrem Ceyhun , Halil Başol 

Aıifcvin Manisa 
Haoan Ekinci Sümer Oral 

Bakı 
AVMİ Akyoi 

MiUelt MecM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasansının 5 nci mad

desinin (b) fıkrasında yer alan hükmün, 14, 16, 19 ve 
25 nci maddelerine ilişkin bölümün metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Erzurum 
Sümer Ora] Rıfkı Danışman 

Burdur Erzincan 
Ahmet Saym Timuçin Turan 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylü oğlu 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
Görüşülmekle olan kanun tasarısının 5 nci mad

desinin (b) fıkrasında yer alan 2490 sayılı Kanunun 
46, 50, 60 ve 66 nci madlJelerinlin madde metninden 
çıkartılmasını arz ve teklf ederiz. 

Manisa Ankara 
Sümer Oral ismail Hakkı KöyKioğüu 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Millet Meclîsi Baskanhğma 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 nci madde

sinin (b) fıkrası ile yer alan 2490 sayılı Kanunun 27, 
36, 41 ve 46 nci maddelerinin madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Ankara 
Sümer Oral İsmail Hakkı Köyfiioğhı 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Millet Mecî'isi Baskanhğma 
Görüşülmekte olan kanun tasansının 5 nei mad

desinin (b) fıkrasında yer alan 2490 saydı Kanunun 
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16, 19 ve 25 nci maddelerinin tasarı metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Ankara 
Sümer Oraî îştmaii Hakkı Köylüoğlu 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 5 nci mad
denin (d) fıkrasında yer aîaaı hükmün madde metnin* 
den Çıkarılmasına dair önergeler var. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, Ri
yaseti siz mi idare ediyorsunuz, Divan Katibi mi? 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, benim kimse tarafın
dan idare edilmediğimi zaitiâliniz de bilirsiniz. Bura
daki arkadaşımız önerge sayısını, aynı mahiyette olan 
önergeleri verir Sayın Dağdaş. Siz Başkan olduğu
nuz zaman burada yardımcı taşımadan yönetirsiniz 
Meclisi. 

Değerli- arkadaşlarım; 5 nci maddenin (d) fıkra
sının madde metninden çıkarılmasına dair olan bir, 
iki, üç, dörtl, beş, altı (Başkanınız olarak bunu bana 
saydırdınız Sayın Dağdaş, bu doğru değil herhalde) 
auta tanıe önlerge var, bunlardan gerekçesi en geniş 
olan önergeyi Yüce Heyetlin bilgisine sunacağız efen
dim. 

M. KEMAL AYKURT (Denizli) — Hiç okutma-
ym Sayın Başkan, nasıl o3sa onun gerekçesini siz bi
liyorsunuz. 

BAŞKAN — Aşağı yukarı sayın Aykurt, ama gö
revimizi yerline getiriyoruz. 

Millet MecI'l3İ Başkanlığın» 
Göriiişüjimektie olan Kamu Yönetiminde ve Har

camalarında Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak ve Sa
vurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik ve 
Mali Önlemler Hakkımda 'Yetki Kanunu tasarısının 
5 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükmün 
madde metnünden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Amasya 
Halil Başol Muhaımanet, Kelleci 

Manisa Bolu 
Sümer Ora! Müfit Bayraktar 

Artvin ' Tekirdağ 
Hasan Ekinci Nihan llgün 

Burdur 
AEuınel Sayın! 

Gerekçe : 
27 . 6 . 1963 tarihi ve 261 sayılı ihracatı Geliş

tirme amacıyla vergilerle ilgiili olarak Hükümetçe 
alınacak tedbirlere ilişkin Kanunun 1 nci maddesi 
aynen; 

«Madde 1. — Mamullerimize ihraç gücü kazan-
duimak amacıyla bunların tevsik edilecek ihraç fi
yatlarında vergi, resim, harç ve benzer tesirler icra 
eden sair miikeKefiyeit2eri, muvafık ve isitisnalar ih
dası veya iade suretiyle ve gerektiği takdirde mev
cut mali mevzuattaki ihracata müteallik muvafık, 
muvakkat kabul ve iade hükümlerini de geri bıraka
rak tamamen veya kısmen bertaraf etmeye ve bu 
inaksalla gerekli usulleri ihdasa bunların uygulan
masını mümkün kılacak şartları hazırlamaya bu usul 
ve şartlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya Bakan
lar Kurulu yetkilidir.» dlenilmı'dkıtedjr. 

Aynı fıkrada yer aSan 14 . 5 . 1964 tarih ve 474 
sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tari
fe Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinde de aynen şu hüküm yer almakta
dır: 

«Madde 2. — Bakanlar Kurulu uzun vadeli kal
kınma planı hedeflerini gözönünde bulundurarak 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin mali ve koruyucu 
etkisini memleket ekonomisine en uygun nitelikte 
tutmak maksadıyla Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları iîe Devlet Planla
ma Teşkilâtı Ve Türkiye Ticaret odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalaasını aldık
tan sonra, kararnamelerle, Gümrük Giriş Tarife cet
velinde gösterilen vergi nispet hadlerinde ve tarife
deki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya ve bu 
değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usulleri ve şart
lan tespite yetkilidir. 

Bu suretle yapılabilecek değişikMklerden mevcut 
had ve nispetleri artırıcı mahiyetteki ilâveler kıymet 
esasına göre vergilendirilenler de, ilgili malın güm
rük vergüs'ne esas olan değerinin, ölçü esasına göre 
vergilendirmelerde mevcut spesifik haddin % 5Gfsin
den daha fazla olamaz. 

Her iki maddenin teCk'kinden de anlaşılacağı üze
re, ülke ihracatı ve gümrük girişleri ile son derece 
yakından ilgili kanunlarda, hükümete kanun gücün
de kararname çıkarma yetkisi vermek, Parlamenter 
rejimin temel prensipleri ile bağdaşması mümkün de-
ğiMir. 

Bu nedenle 5 ndi maddenin (d) fıkrasının tasarı 
metninden tamamen çıkarılması gerekir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kamu yönetiminde ve harca

malarına etkinlik ve verimliliği sağlamak ve savur
ganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve 
mali önlemler hakkında yetki kanun tasarısının 5 
nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükmün bi
rinci bölümünün madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

TeSdiüdağ 
"Ha i l İBiaşol 

fRahramammıaraş 
Mehanıe* - Şeaielloğta 

NJhan İlgiin-
iBuıidıus 

Alhmet Saıyın 

iManfıısa 
Sümıor Orial 

AtffcvSn. 
Hasan EkCmci 

Amıals|yıal 
Mulhâmımeit IReltecî 

BoSu 
MiîîlJÎ IBaıyraiklJıaı* 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Kamu yönetiminde ve har

camalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve sa
vurganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve 
mali önlemler hakkında yetki kanun tasarısı» nın 5 
nci maddesinin (d) fıkrasında yer akın hükmün mad
de metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Maniiısaı 
Haîiıî Yaatsaven 

Saasmm, 
S. Ouiham Uluıçay 

KiDioateCfi] 
Ibınalh :ım Topuz 

AnSaara 
H. Tuena T o t o 

Manika 
'Sünten Oırıafl 

Burdur 
Aiharaeii Sayın 

Erzlîiican 
TljittJiiiÇiJnı Turan 

Isâaribufl 
.Ekıreon. Ceıyfh'un 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Kamu yönetiminde ve har

camalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve sa
vurganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve 
mali önlemler hakkında yetki kanun tasarısı» nın 
5 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükmün 
2 nci bölümünün madde metninden çıkartılmasını 
larz ve teklif ederiz. 

Maral'sa 
İMİ! Yuiitsieiven 

Traibızon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Kocaeli 
İbrahim Tapuz 

H. Turşu!!) TuOflar 
ÛVfanfisa 

iSüımıeat Oınal 
BurJaıır 

'Alhnnet ®ajyın; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kamu yönetiminde ve harca

malarında etkinliği sağlamak ve savurganlığı önle
mek amacı ile alınacak ekonomik ve mali önlemler 
hakkındaki yetki kanun tasarısının 5 nci maddesinin 
(d) fıkrasında yer alan hükmün 1 nci bölümünün 
madde metnimden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Anlkıaırıa. 
H. Turgut ToSfier 

Manisa 
HaSÛS YurltBavtenı 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Tnalbızron 
İbrahim Vecdi Aksakal 

. Maınliisa. 
Süimeff Oriall .-.-

Bundur 
Ahmet Sayan • 

lisüanlbaıil 
lEkutem CeyfoiHi 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 5 nçi mad
desinin (e) fıkrasının madde metninden çıkarılması 
ile ilgili olarak Saym Turgut Toker ve arkadaşları
nın önergesi ile birlikte 4 tane ayrı önerge var. Bu 
önergelerin kapsamı ve anlamı, taşıdığı hüküm aynı. 
En geniş gerekçeli olan önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan, kamu yönetiminde ve har

camalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve sa
vurganlığı önlemek amacı ile alınacak ekonomik ve 
mali önlemler hakkında yetki kanun tasarısının 5 
nci maddesinin (e) fıkrasının madde metninden çı
kartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Arikaıra; 
H. Tumguf T o t o 

Burdum 
. Ahmıöt Saym 

ûKoöaeiSl 
İbraifoim Topuz 

Manı'ısa 
Haflil Yuırtoaviaıı' 

Erzinıoaııi 
Tlmuçl'ın Tuınan 

(Ekranı Oeyhum 

Timuçin Turan İEkaıeım ıGeyJhun 

Gerekçe: 
Halen Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, 

kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve ve
rimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla 
alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki 
kanun tasarısının (e) fıkrasında yer alan «7 .3 .1974 
tarih ve 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki 
202 sayılı Kanunda aynen: 

«Ortaklı veya ortaklığı sermayelerinin yarısın
dan fazlasına sahip bulunduğu şirketler Bakanlar 
Kurulu karan ile ceman (300 milyon) liraya kadar 
istikraz aktedebilirler. 
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Ortaklık ile ortakçılığın sermayesinden yarısından 
fazlasına bulunduğu şirketlerin bu maksatla yerece
ği bonolara kefalet etmeye Maliye Bakanı yetkilidir» 
denilmektedir. 

Keza, ayrı fıkrada yer alan 21.5.1955 tarih ve 
6623 sayılı Türk Hava Yollan Anonim Ortakhğı 
Kanunun 6 nci maddesinde ise: 

Tahvilat : 
Madde 6. — (12.6.1959 - 7359) Anonim ortaklığı, 

Hazine kefaletiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ih
raç şekil, müddet ve şartları Maliye Vekâletinin mu-
vafakatıyla tespit olunur. Anonim ortaklığın akdede
ceği kısa ve uzun vadeli istikraz ve kredilerden dış is
tikraz ve kredilere Maliye Vekâleti kefalet etmeye 
selâhiyetlidir. Ancak, kısa ve uzun vadeli istikraz ve 
kredilerin yükünü, anonim ortaklığın itibari serma
yesini tevavüz edemez. Bu miktar İcra Vekilleri He
yeti kararıyla itibari sermayesinin iki misline kadar 
artırılabilir» hükmü yer almaktadır. 

Böyle önemli 2 maddede değişiklik yapma ve ye
ni düzenlemeye gitme konusunda Hükümete yetki 
vermenin doğru olmadığı, bunun normal kanun de
ğişikliği şeklinde yapılmasının uygun olacağı gözönün-
de tutularak, 5 nci maddenin (f) fıkrasının metinden 
çıkarılması gerekli görülmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, kamu yönetiminde ve harca

malarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve savur
ganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve mali 
önlemler hakkında yetki kanun tasarısının 5 nci mad
desinin (e) fıkrasının birinci bölümünün madde met
ninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Hayrettin Turgut Toker 

Manisa 
Sümer Oral 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Erzincan 
Timuçin Turan 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Trabzon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Samsun 
S. Orhan Uluçay 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kamu yönetiminde ve harca

malarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve savur
ganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve mali 
önlemler hakkında yetki kanun tasarısının 5 nci mad

desinin (e) fıkrasının madde 
m arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

metninden çıkartılması-

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Manisa 
Sümer Oral 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kamu yönetiminde ve harca

malarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve savur
ganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve ma
li önlemler hakkında yetki kanun . tasarısının 5 nci 
maddesinin (e) fıkrasının birinci bölümünün madde 
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Burdur 
Ahmet Sayın 

BAŞKAN — 5 nci maddenin (F) bendinde yer 
alan hükmün tasandan çıkanlmasıyla ilgili yine Sa
yın Hayrettin Turgut Toker ve sayın arkadaştan ta
rafından verilmiş önerge ile birlikte 6 önerge var. En 
geniş kapsamlı önergeyi ve önergenin gerekçesini de, 
diğer önergelerin madde istemi kısmım da okutaca
ğım efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, 

kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve ve
rimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla 
alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki 
kanunu tasarısının 5 nci maddesinin (f) bendinde yer 
alan hükmün tasan metninden çıkartılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Manisa 
Turgut Toker Halil Yurtseven 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 
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'- - Gerekçe : ': '• i ! i 
Millet Meclisinde müzakere edilmekte olan, ka

mu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verim
liliği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alı
nacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki ka
nun tasarısının (f)< bendinde yer alan 2.2.1941 tarihli 
ve 4060 sayılı % 5 faizli Hazine Tahvilleri İhracına 
Dair Kanunun 1, 4, ve 9 ncu maddelerinde aynen şu 
hüküm yer almaktadır. 

«Madde 1. — (11.6.1947 - 5072) Bakanlar, 2999 
sayılı Kanunun 26 ve; 31 nci 'maddeleri ve ortaklık
lar, Ticaret Kanununun 462 nci maddesi gereğince 
ayırmaya mecbur oldukları karşılık Ve ihtiyatlar mu
kabilinde senedat' cüzdanlarında Devlet iç istikraz 
tahvilleri bulundurmakla ödevlidirler.» 

Madde 4. — (11.6.1974 - 5072) 1 nci ve 2 nci 
maddeler gereğince Devlet İç İstikraz Tahvillerine ya
tırılacak paralar Haziran ve Aralık aylan sonlarında 
yapılacak 6 aylık hesap özetlerinin gösterdiği miktar
lar üzerinden hesaplanır. 100 liradan aşağı kesirler 
hesaba katılmaz. ! 

Geçen fıkradaki 6 aylık hesap üzerine göre veya 
Maliye Bakanlığının izni alınarak olağanüstü sebep
lere dayanılmak suretiyle tahvillerin azaltılması ge
rektiği hallerde, sahipleri bu tahvilleri piyasaya sat
makta ve diîedikleri şekilde elden çıkartmakta ser
besttirler.'Sahipleri istedikleri takdirde sözü geçen tah
viller ihraç bedeline işlemiş faizin ilavesiyle elde edi
lecek kıymet üzerinden Amortisman Sandığınca der
hal satınahnır. 

6 aylık hesap özetlerine glöre yeniden tahvil satın-
alntmıâsı gereken hallerde, ilgililer, bunları hesap özet
lerine ilişkin bulundukları süreleri kovalayan 3 ay içe
risinde borsadan veya diledikleri yerlerden tedarik ede
bilecekleri gibi, Amortisman Sandığı da İhraç bedeli
ne işlemiş faizin ilavesiyle elde edilecek kıymet üze
rinden ihtiyaç miktarında devlet iç istikrar tahvili sat
maya mecburdur. 

'Borsa dışında yapılacak alımlar, borsa fiyatını ge
çemez. 

Madde 9. — Bu kanun ikinci maddesinde yazılı 
sandıklar mezkûr madde hükümlerine riayet etmedik
leri veya 4 ncü maddede zikri geçen hesap hulâsala
rını taalluk ettikleri devrenin hitamından itibaren 3 ay 
içinde vermedikleri veyahut Maliye Vekâletince bu 
kanun hükümlerine göre istenecek malumatı bildirme
dikleri takdirde idare heyeti reis ve azasından» mü
dür, muhasip ve memurlardan cezayı müstelzim fiili 
İşlemiş veya buna iştirak etmiş veyahut bu hususta 

emir vermiş olanlar hakkında 2999 numaralı Banka-
ar Kanununun 46 nci maddesi hükmü tatbik olu

nur.» ! 
Bankaların ihtiyaçları ve devlet iç istikraz politi

kalarıyla son derece yakından ilgili bulunan bu kanun 
maddelerinde, Parlamentonun devre dışı bırakılarak 
değişiklik yapılması, parlamenter sisteme uygun de
lildir. İstenilen değişikliğin Meclis iradesiyle yapılma
sı gerekmektedir. 

Bu nedenle fıkrada yer alan hükmün metinden 
çıkarılması icabeder. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, 

T<jsmu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve 
verSmJiLlk Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Ama-
"*yîa Alınacak Ekonomik ve Mali Önlemler Hakkında 
vetki Kanunu tasarısının 5 nci maddesinin (f) bendin
de yer alan hükmün 1 ve 9 ncu maddeleriyle ilgili 
V» ölümlün tasarı metninden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederiz. . , 

Ankara Trabzon 
Hayrettin Turgut Tofcer İbrahim Vecdi Aksakal 

Manisa Manisa 
Halil Yurtseven Sümer Ora! 

Samsun Kocaeli 
S. Orhan Uhıçay İbrahim Topuz 

Burdur Erzincan 
Ahmet Sayıp Timuçin Turan 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, 

Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve 
Verimlilik Sağlamak ve Savurganlığı önlemek Ama
cıyla Alınacak Ekonomik ve Mali önlemler Hakkın
da Yetki Kanun tasarısının 5 nci maddesinin (f) ben
dinde yer alan hükmün 4 ve 9 ncu maddelerle ilgili 
kısmının tasarı metninden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Ankara Trabzon 
Hayrettin Turgut Toker İbrahim Vecdi Aksak»! 

Manisa ' Manisa 
Halil Yurtseven Sümer Ora! 

Samsun Kocaeli 
S. Orhan Uhıçay İbrahim Topuz 

'Burdur Erzincan 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, 

Kamu Yönetimimde ve Harcamalarında Etkinlik ve 
Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı önlemek Ama
cıyla Alınacak 'Ekonomik ve Mali Önlemler Hakkında 
Yetki Kanunu tasarısının 5 nci maddesinin (f) ben
dinde yer alan hükmün tasarı metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Manisa 
Halil Başol Sümer Oral 

Kahramanmaraş Artvin 
Mehmet Şerefoğlu Hasan Ekinci 

Tekirdağ 
Nihan llgiin 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, 

Kamu Yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve 
verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek ama-
cıyle alınacak ekonomik ve mali önlemler hak
kında yetki kanun tasarısının 5 nci maddesinin (f) 
bendinde yer alan hükmün 1 nci ve 9 ncu maddele
riyle ilgili bölümün tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Bolu 
Halil Başol Müfit Bayraktar 

Manisa Kahramanmaraş 
Sümer Oral Mehmet Şerefoğlu 

Artvin Tekirdağ 
Hasan Ekinci Nihan llgün 

Amasya Burdur 
Muhammet Kelleci Ahmet Sayın 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Başkan, Başkan, 
o kadar hızlı okuyor ki, nasıl takip edeyim karde
şim? 

BAŞKAN — Efendim, burada... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Karar verece

ğim, oy kullanacağım Sayın Başkan, rica ederim. Si
zin kadar yüksek fikirli değilim efendim. 

BAŞKAN — Tüm üyelerin benden yüksek fikirli 
olduğunu kabul ederim ben Sayın Hun. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 35 önergeyi 10 
dakikada tespit ettiniz, takip edemiyorum bu işi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu madde ile 
birlikte tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri kal
mıştır. Şu kalan çalışma süremiz içerisinde bitirme 
olanağımız yok. Bu gaye ile Sayın Öymen ve Sayın 
Uysal'm, tasarının bitimine kadar müzakerelerin de
vamına dair önergeleri var. 

Bu önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, 5 nci maddenin (g) fıkra
sının madde metninden çıkarılmasına dair 10 tane 
önerge var. Bunlardan 6 tanesi aynı 5 sayın arka
daşımız tarafından verilmiştir. İçtüzüğümüzün 88 ncî 
maddesi bir fıkra hakkında aynı kişilerin 4 önergeden 
fazla önerge vermemesi amir hükmünü getirmiştir. 
Sayın Aykurt. Bu nedenle 4 önerge okutma duru
mundayım. Bunlardan 3 önerge bir, 1 önerge de 
bir gruptan olmak üzere 4 önerge okutacağım. Aynı 
arzuyu, aynı istemi taşıyan, ama gerekçeleri ayrı 
olan ilki gruptan önergeler okutacağım. Birinci grup
tan 3 önerge, ikinci gruptan bir önerge okutacağım 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Kamu Yönetiminde ve har

camalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve 
savurganlığı önlemek amacıyla alınacak mali ve 
ekonomik önlemler halikında yetki kanun tasarı
sının 5 nci maddesinin (g) fıkrasının 7 . 6> 1949 ta
rih ve 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 10 ncu 
maddesinde; 

«Onbin liraya kadar (Onbin lira dahil) bir idare 
alacağı veya bu değerdeki bir Tıak veya menfaat 
için mahkemeye veya icraya müracaatta veyahut böy
le bir alacak, hak ve menfaat dava veya icra yoluyla 
takip olunmakta iken takibata devam etmekte veya 
takibin idare aleyhine neticelenmesi halinde yüksek 
dereceli mahkeme ve mercie başvurmada bir fayda 
umulmazsa müracaattan veya takipten vazgeçme 
emri vermeye ve dava veya icra kaydım sildirmeye 
veya böyle bir işin sulh yolu ile halline menfaat gö
rüldüğü takdirde bu bapta anlaşmalar yapmaya, ya
hut sözleşmelerde idare menfaati gerektirirse yukarı
da yazdı miktarda bir hakkın tanınmasını veya men
faatinin terkinini tazammun eden tadiller icrasına 
genel müdürün teklifi üzerine Tanm Bakam yetkili
dir. 

Bu miktar ve değeri aşan işlerde müracaattan ve
ya takipten vazgeçmek, sulh olmak veya sözleşme 
tadillerinde bulunabilmek için Damştayın muvafık 
mütalâası üzerine Tarım Bakanlığınca kararname 
alınması şarttır. 

Bu madde hükmüne uygun bir işlem yapılmasına 
tevessül edilmiş olsa bile ilgililerin, kanuni müddet-
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lerin dolması yüzünden hakkın düşmesine mani ted
birler almaları mecburidir.» 

Denilmektedir. 

Bu maddenin, Bakanlar Kuruluna yetki verilmek 
suretiyle yeniden tertibi, Anayasamızın 64 ncü mad
desine uygun düşmemektedir. Bu nedenle fıkramn 
madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Artvin Tekirdağ 
Hasan Ekinci Halil Başol 

İstanbul Ankara 
Ekrem Ceyhun H. Turgut Toker 

Manisa Bolu 
Sümer Oral Avnıi Akyol 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 5 nci maddesinin (g) 
fıkrasında yer alan 11 . 2 . 1950 tarih ve 5539 sayılı 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun 32 nci maddesinde, 

«Karayolları Genel Müdürlüğü aşağıdaki fıkra
larda yazdı hak ve yetkilere de sahiptir; 

A) Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, Genel 
Müdürlük ile devlet daireleri ve müessese teşekkül
leri veya gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkan ve 
henüz kaza mercilerine, hakeme ve icraya intikal et
memiş olan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, 

B) Anlaşma ve sözleşmelerin değiştirilmesinde 
veya bozulmasında, 

C) Maddi ve hukuki sebeplerle kovuşturulma-
sında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce 
incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve 
icra kovüşturulmasından vazgeçilmesinde veya bun
ların sulh yoluyla hallinde, 

Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazam
mum ettiği menfaatlerin, 

1 000 liraya kadar olanları Genel Müdürün ka
ran, 

1 001 liradan 10 000 liraya kadar olanları Bayın-
dırhk Bakanının karan, 

10 001 liradan fazla olanlan Danıştayuı muvafık 
mütalaası üzerine alınacak müşterek karar ile, 

muteber olur.» 
Denilmektedir. 

Bu maddenin değiştirilmesi Bakanlar Kuruluna 
tanınacak yetkiyle değil, kanun yoluyla gerçekleşti
rilmesi gerekir. 

Bu nedenle, bu fıkranın madde metninden çıkar
tılmasını arz ve teklif ederiz. 

Artvün Tekirdağ 
Hasan Ekinci Halil Başol 

İstanbul Ankara 
Ekrem Ceyhun H. Turgut Toker 

Manisa Bolu 
Sümer Oral Avnâ Akyol 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 5 nci maddcsim'n 
(g) fıkrasında yer alan 18 . 2 . 1953 tarih, 6200 sa
yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 35 nci maddesinde, 

«Bir mukavele olsun olmasın, umum müdürlük 
ile diğer devlet daireleri, müessese ve teşekküller ve
ya hakiki ve hükmi şahıslar arasında çıkan ve he
nüz kaza mercilerine, hakeme ve icraya intikal et
memiş bulunan hukuki ihtilafların sulh yoluyla hal
linde, anlaşma veya mukavelelerin değiştirilmesinde 
veya bozulmasında; maddi veya hukuki sebeplerle 
takibinde veya yüksek dereceli merci mahkemelerce 
incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve 
icra takiplerinden vazgeçilmesinde veya bunların 
sulh yoluyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde 
(1 000) liraya kadar (1 000 lira dahil) bir hakkın 
tanmmasmı veya menfaatin terkini tazammun eden 
anlaşmalar veya mukavele tadilleri yapmaya Umum 
Müdürlük selahiyetlidir. 

(10 000) liraya kadar (10 000 lira dahil) bir hak
kın tanınması veya menfaatin terkini tazammun eden 
anlaşmalar veya mukavele tadilleri Bayındırlık Ve
kilinin mukavafatıyla ve bu miktarı aşan anlaşmalar 
ve mukavele tadilleri de Devlet Şûrasının muvafık 
mütalaasına istinaden Umum Müdürlükçe yapılır. 

Devlet Şûrasının mütalaasına muhalif olarak an
laşmalar veya mukavele tadilleri yapılabilmesi İcra 
Vekilleri Heyetinden karar alınmasına bağlıdır.» 

Denilmektedir. 

Bu maddenin değiştirilmesi ya da yemden, terti
binin kanun ile değil de Bakanlar Kuruluna verile
cek yetki ile yapılması, Anayasamızın 64 ncü mad
desini zorlamaktır. 
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Bu nedenle, fıkranın madde metninden çıkartıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Artvin 
Hasan Ekinci 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Manisa 
Sümer Oral 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Ankara 
Turgut Toker 

Bolu 
Avni Akyol 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, kamu yönetiminde ve har

camalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ye sa
vurganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve 
mali önlemler hakkında yetki kanun tasarısının 5 nci 
maddesinin (g) fıkrasının, «18 . 1 . 1943 tarih ve 4353 
sayılı Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, Dev
let Davalarının Takibi Usullerine Dair Kanunun 27, 
28, 29, 30, 31 ve 34 ncü maddeleri.» bölümünün mad
de metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Trabzon 
Turgut Toker Vecdi Aksakal 

Manisa Burdur 
Halil Yurtseven , Ahmet Sayın 

Erzincan İstanbul 
Timuçin Turan Eyrem Ceyhun 

GEREKÇE 

Halen müzakeresi yapılan yetki kanunu tasarısı
nın 5 nci maddesinin (g) fıkrasında yer alan 4353 sa
yılı Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Mu
hakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, Devlet 
Davalarının Takibi Usullerine Dair Kanunun fıkra 
metninde yer alan maddelerinde aynen şu hükümler 
yer almaktadır : [Maliye Bakanlığı Başhukuk Mü
şavirliğinin ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 
Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine 
Merkez ve İller Kadrolarında Bazı Değişiklikler Ya
pılmasına Dair 4353 sayılı Kanun ile bunu tadil eden 
5797 sayılı Kanun] 

Madde 27, madde 28, madde 29, madde 30, mad
de 31, madde 34. 

Bu kabil işler hakkında verilen kararlara karşı 
yüksek dereceli mahkemeye müracaattan vazgeçil
mesi de yukarıki hükümlere tabidir. 

Hazinece müdahele olunan ceza davalarında su
çun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığı
nın sübut bulması sebebiyle verilen beraat kararları 
hakkında dahi bu madde hükmü tatbik olunur. 

Bu kadar geniş kapsamlı maddelerin, Anayasa
mızın 64 ncü maddesini zorlayarak, Meclisin iradesi 
dışında hükümetçe yeniden düzenlenebilmesine im
kân verilmesi son derece sakıncalı bir tasarruftur. 

Bu nedenle, yukarıdaki bölümün madde metnin
den çıkartılması gerekir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım 5 nci madde
nin (h) bendinin madde hükmünden çıkarılmasıyla 
ilgili Sayın Ahmet Mahir Ablum, Sayın Halil Başol, 
Hayrettin Uysal ve arkadaştan tarafından verilmiş 
3 ayrı önerge var. Önergeleri okutuyorum efendim. 
Aynı zamanda önergeyle değişikliği de saptıyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan kamu yöneti-

timinde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği sağ
lamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alınacak 
ekonomik ve mali önlemler hakkındaki yetki kanu
nu tasarısının 5 nci maddesinin 4792 sayılı İşçi Sigor
taları Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla de
ğişik 20 nci maddesiyle ilgili (h) fıkrasında yer alan 
hükmün madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Çankırı 
Nurettin Ok 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Samsun 
1. Etem Ezgü 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Kütahya 
Ahmet Mahir Ablum 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan kamu yöneti

minde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği sağ
lamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alınacak 
ekonomik ve mali önlemler hakkındaki yetki kanun 
tasarısının 5 nci maddesinin 4792 sayılı İşçi Sigorta
ları Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddeleriyle ilgili (h) fıkrasında yer alan hük
mün madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Manisa 
Sümer Oral 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Tekirdağ 
Nihan llgtin 

Burdur 
Ahmet Sayın 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve 

verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıy
la alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkmda 
yetki kanunu tasarısının 5 nci maddesinin (h) fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

h) 16 . 7 . 1945 tarih ve 5792 saydı İşçi Sigor
talan Kurumu Kanununun 344 ve 2158 sayılı, Ka-

Î • • f 

nunla değişik 20 nci maddesi. , 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Uşak 
İsmail Aydın 

Ankara 
Altan Öymen 

Ordu 
Günay Yalın 

Hatay 
Sabri Öztürk 

ı 

GEREKÇE 
Tasarının gündeme ilk sunuluşundan sonra 

16 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ka
nununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddç-, 
si; 28 . 6 . 1978 tarih ve 2158 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle değiştirilmiş ancak gerekli düzenlemeler 
tamamlanamamıştır. 

BAŞKAN — Yine aym maddenin (i) fıkrasının 
madde metninden çıkarılmasına dair Saym Toker 
ve arkadaşlarıyla, Sayın Başol ve arkadaşlarının ay
nı anlamı taşıyan ve aynı metni kapsayan iki öner
geleri var. Bunlardan geniş gerekçeli olan önergeyi 
gerekçesiyle birlikte okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda müzakere edilmekte olan «Kamu 

yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimli
liği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alı
nacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki 
kanunu tasarısı» nın 5 nci maddesinin (i) fıkrasında 
yer alan hükmün, madde metninden çıkartılmasını ı 

arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Ankara 
Hayrettin Turgut Toker 

İstanbul 
Ekifem Ceyhun 

Manisa 
Sümer Oral 

Trabzon 
Kemal Cevher 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

GEREKÇE 

Ticaret Kanununun 288 nci maddesinin aynen : 
(d) Tevdi. 
288 - gerek taahhüt anında, gerek sonradan öden

mesi şart kılman pay bedellerinin iştiraki taahhüt 
edenler tarafından TC Merkez Bankasına veya di
ğer muteber bir bankaya tevdi edilmesi lazımdır. 
Tevdi edilen bedeller, şirketin tescil ve ilan edildiği
ne dair idare meclisince ticaret sicil memurluğun
dan ahnacak ilmühaberlerin ibrazı üzerine şirkete 
verilir. Bankaya tevdi edilen bedeller kuruculara ve
rilemez. Şirket vücut bulmadığı takdirde, tevdi edi
len bedeller onları tevdi edenlere geri verilir denil
mektedir. 

Bu madde üzerinde değişikliğin kararname ile 
yapılması Anayasaya uygun değildir. Bu nedenle, fık
ranın metinden çıkartılması gerekir. 

BAŞKAN — Diğer önergenin imzalannı oku
tuyorum : 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Manisa 
Sümer Oral 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

BAŞKAN — Yine aynı maddenin (j) fıkrasının 
metinden çıkarılması ile ilgili Sayın Turgut Toker, 
Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Halil Başol, Sayın Sü
mer Oral, Sayın Toker ve arkadaşlarının önergeleri 
var. Bunlardan 500 kelimeden fazla olan Sayın To
ker ve arkadaşlarının ikinci önergesinin sadece met
nini okutacağız. Kapsam itibariyle ve anlam itibariy
le aynı olan önergelerden sadece birisinin gerekçe
sini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Genel Kurulda görüşülmekte olan, «Ka
mu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve ve
rimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıy
la alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında 
yetki kanunu tasansı» nın 5 nci maddesinin (j) fuc-
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rası hükmünün, madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Manisa 
Sümer Oral 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

GEREKÇE 

Yüce Genel Kurulda görüşülmekte olan yetki ka
nun . tasarısının 5 nci maddesinin (j) fıkrasında 
yer alan 23.6.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanu
nunun 4, 14, 38, 39, 48, 61 ve 68 nci maddelerinde 
aynen şu hükümler yer almaktadır : «... Bankalar Ka
nununun madde 39, madde 61, madde 68, ...» 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Genel Kurulda görüşülmekte olan «Kamu 
yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimli
liği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alı
nacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki 
kanunu tasarısı» nuı 5 nci maddesinin (j) fıkrasv hük
münün, madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Trabzon 
H. Turgut Toker 1. Vecdi Aksakal 

Manisa Manisa 
Halil Yurtseven Sümer Oral 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Samsun 
S. Orhan Uluçay 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

BAŞKAN — Aynı metnin metinden çıkartılma
sına ilişkin bir önerge daha var ve imzalarını oku
tuyorum : ' / 

Manisa 
Sümer Oral 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Bursa 
özer Yılmaz 

Çanakkale 
İrfan Binay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik metinde belirtilen gerekçelerle, görüşülmek

te olan «Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Et
kinlik ve Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı Ön
lemek Amacıyla Alınacak Ekonomik ve Mali Ön
lemler Hakkında Yetki Kanunu» nun 5 nci madde
sinin 7129 sayılı Bankalar Kanununun değiştirilme
sini öngören (j) fıkrasına anılan kanunun 6, 26, 28, 
31, 44, 45, 46, 50, 54, 60, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75 
ve 76 ncı maddelerinin de eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Sakarya İzmir 
Hayrettin Uysal Akın Simav 

Balıkesir 
Sadullah Usumi 

Çanakkale 
Altan Tuna 

Hatay 
Öner Miski 

GEREKÇE 
7129 sayılı Bankalar Kanununun halen yürür

lükteki; 
6 ncı maddesi kuruluş ve şube açıştaki sermaye 

hadleri bakımından günün koşullarına uymamakta
dır. 

26 ncı maddesi mevduat tasnifinde uygulamadaki 
çeşitlilikleri karşılayamamaktadır. 

28 nci maddesi bankaların ödenmiş sermaye ve 
ihtiyatlarına göre kabul edebilecekleri tasarruf mev
duatı bakımından yetersiz hale gelmiştir. 

31 nci maddesi mevduatta zamanaşımı uygulama
sı sırasında formaliteyi azaltmayı, para hadlerini ye
niden saptamayı zorunlu kılmaktadır. 

44 ncü maddesi yetkili organların kredi açma usul 
ve yetkileri, kredilerin miktar ve kullandırılma esas
ları bakımından yeniden düzenlenmelidir. 

45 nci maddesinde, açık kredi usul ve yetkileri 
bakımından 44 ncü maddeye paralel bir düzenleme
ye gidilmesi zorunlu olmaktadır. 

46 ncı maddesi kredi kullananlardan alman he
sap vaziyetlerinde doğruluk ve açıklığı sağlayıcı 
hükümleri içerecek şekilde düzenlenmelidir. 

50 nci maddesi ipotekli kredi işlemlerinde çok 
karışık ve güçlükler yaratan vuzuhsuz bir düzenleme 
getirmiştir. 

60 ncı maddesi bankaların murakabesinde Hü
kümetin yetkisi dolayısıyla bir bankanın tasfiyesi ko
nusunda daha luzlı işleyen, tasarruf mevduatı sahip
lerinin haklarını daha çök gözeten yeni bir sisteme 
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duyulan gereksinmeyi karşılayacak şekilde düzenlen
melidir. 

54 ncü maddesindeki bilançonun tanzim şartının, 
doğruluk ve açıklığı sağlayacak şekilde genişletilmesi 
zorunludur. 

Para cezasıyla ilgili 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75 ve 
76 ncı maddelerinde 20 yıl önceki para değerlerini 
yansıtan meblağların günün koşullarına göre ve et
kenlik sağlayacak biçimde ayarlanması ve diğer mad
delerle uyumlarının sağlanması zorunlu olmaktadır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yine 5 nci 
maddenin (k) bendiyle ilgili ve bu bendin metinden 
çıkarılmasına ilişkin iki önerge var. Bu iki önerge 
metin olarak da aynı; yalnız birisinin gerekçesini 
okutacağım ve diğer arkadaşlarımızı bu önergeye im
za koymuş olarak okutacağım efendim, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 5 nci maddesinin (k) 

fıkrasında yer alan hükmün, madde metninden çı
kartılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Ankara 
Turgut Toker 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Samsun 
Orhan Uluçay 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Trabzon 
Vecdi Aksakal 

Manisa 
Sümer Oral 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Erzincan 
Timuçin Turan 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

GEREKÇE 

Taşıt Kanununun 1 nci maddesinde aynen : 
Madde 12. — (15.6.1965/631) Bu Kanunla kul

lanılmasına cevaz verilen taşıtların işletme ve onarma 
masraflarıyla vasıtayı kullanacak personelin her tür
lü istihkakları, taşıtın satınahndığı kurumlar bütçe
lerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ancak, bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı «İl valileri» 
taşıtlarıyla (2) sayılı cetvelde yazılı «Kaymakamlık
lar» taşıtlarmm onarma ve işletme masrafları, genel 
bütçeye konulan ödeneği tükendiği takdirde, özel 
idare bütçelerinden de karşılanabilir. 

(Not : 2 nci fıkra 30.5.1963-240 ile mülga) 

Akaryakıt, yağ vesairelerin ikmali ve onarma iş
leri ve mümkün olduğu takdirde bunların bir elden 
yapılması hususları Milli Savunma, İçişleri, Maliye 

ve Bayındırlık bakanlıkları tarafından müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

Denilmektedir. 

-Bu Kanunda değişikliğin kararname ile yapılma
sı Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle fıkranın madde 
metninden çıkartılması gerekir.; 

BAŞKAN — öteki önergedeki imzalar : 
Tekirdağ 

Halil Başol 
Kahramanmaraş 

Mehmet Şerefoğlu 
Burdur 

Ahmet Sayın 
Amasya 

Muhammet Kelleci 

Manisa 
Sümer Oral 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Bolu 
Müfit Bayraktaı 

BAŞKAN — Yine 5 nci maddenin (1) bendinin 
metinden çıkarılmasıyla ilgili dört önerge var. öner
geler anlam ve kapsam itibarıyla aynı. Gerekçesi en 
geniş olan önergeyi okutacağım ve diğer önergedeki 
imza sahibi arkadaşlarımızı okutacağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, «Kamu 
yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimli
liği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alı
nacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki 
kanunu tasarısı» nın 5 nci maddesinin (I) fıkrasında 
yer alan hükmün madde metninden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Manisa 
Sümer Oral 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Trabzon 
t. Vecdi Aksakal 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

GEREKÇE 

Tasan ile üzerinde değişikliğin yapılması yetkisi 
Hükümete devredilmek istenen 440 sayılı Kanunun 3, 
7, 8 ve 36 ncı maddeleri, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin hukuki bünyesi ile yönetim ve idaresi bakı
mından son derece önemli olan maddelerdir. 

«.... İktisadi Devlet Teşekkülleri müesseseleri ve 
iştirakleri hakkındaki Kanunun madde 3, madde 7, 
madde 8...» 
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«Devletin ve milletin sahip olduğu müesseselerin 
geleceğini milletin temsilcileri tayin ve tespit etmeli
dir. Bu nedenle (1) bendinin madde metninden çıkar
tılması zorunludur.» 

BAŞKAN — öteki önergedeki imzalar : 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Amasya 
Muhammet Kelleci 
BAŞKAN — Bir başka 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Manisa 
Sümer Oral 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Tekirdağ 
Nihan llgttn 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

önergedeki imzalar : 
Manisa 

Sümer Öral 
Tekirdağ 

Nihan Ilgün 
Burdur 

Ahmet Sayın 
Bolu 

Müfit Bayraktar 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda müzakere edilmekte olan, kamu 
yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimlili
ği sağlamak savurganlığı önlemek amacıyla alına
cak ekonomik ve mali önlemler hakkındaki yetki 
kanunu tasarısının 5 nci maddesinin (1) fıkrasmda 
yer alan, hükmün 3 ve 8 nci maddeleriyle ilgili 
hükmün madde metninden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Manisa 
Halil Yurfeeven 

Burdur 
Ahmet Saym 

Trabzon 
t. Vecdi Aksakal 

Manisa 
Sümer Oral 

Erzincan 
Timuçin Turan 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, (m) bendinin 
değiştirilmesiyle ilgili olarak Sayın Sabri öztürk 
ve arkadaşları tarafından verilmiş olan önerge, ko
misyonca dikkate alınmış olduğundan hakkında iş
lem yapmıyoruz. 

Diğer önergeleri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i Görüşülmekte olan Yetki kanunu tasansının 5 nci 

maddesinin (m) bendine; 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 1897 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin de 
ilâve edilmesi teklif ve arz olunur. 

Adana 
Mustihittin Yılmaz Mete 

Adana 
Nedim Tarhan 

Adana 
Hasan Cerit 

Bolu 
Bayram Turan Çetin 

Hatay 
Mevlüt önal 

GEREKÇESİ : 
Yetki kanunu, kamu yönetiminde bazı düzeltme

leri de öngörmektedir. 
1897 sayılı Kanunun 6 nci maddesiyle; yalnız Tür

kiye Kızılayında çalışanların hizmetleri Devlet memur
luğunda değerlendirmede gözönüne alınmış, aynı du
rumda olan ve hatta sermaye yönünden bir devlet 
müessesesi olan Türk Hava Kurumu ilâ Türkiye Ço
cuk Esirkeme Kurumu yanlışlıkla kanun kapsamına 
alınmamıştır. 

Kamu hizmetinde etkinlik ve verimlilik bakımın
dan eşit prensiplerin getirilmesi gerektiğinden sözü 
edilen iki kurumun da kanun kapsamına alınması 
gerekmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda müzakere edilmekte olan «Kamu 
yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimlili
ği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alına
cak ekonomik ve malî önlemler hakkında yetki ka
nun tasarısı» ram 5 nci maddesinin (m) fıkrasında 
yer alan hükmün, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 146 ve Ek geçici 20 nci maddeleriyle ilgili 
bölümünün madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Trabzon 
1. Vecdi Aksakal 

Samsun 
Orhan Ulucay 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Ankara 
Hayrettin Turgut Toker 

Manisa 
Sümer Oral 

Burdur 
Ahmet Saym 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Amasya 
Muhammet Kelleci 
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Devlet mamurlarının özMik haklarıyla ilgili bu de
rece önemli bir maddemin Meclis iradesi dışında de
ğiştirilmesi, son derece mahzurludur. 

Keza, Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tasa
rısı' hâzır durumdadır. Bir milyonun üzerinde memu
run sosyal güvencesiyle ilgili böyle bir kanunun bir 
an önce çıkartılması gerekir. 

Bu nedenle, bu maddelerle ilgili hükmün metin
den çıkarılması gerekir. 

BAŞKAN — Aynı metni taşıyan bir başka öner
ge var. Sadece değerli arkadaşlarımızın, imza sahip
lerinin isimlerini okutuyorum efendim : 

«Artvin 
Hasan Ekinci 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Manisa 
Sümer Ora! 

Tekirdağ 
Nihan tlgün 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Bolu 
Müfit Bayraktar» 

BAŞKAN — Aynı maddenin (n) fıkrasının mad
de metilinden çıkarılmasını öneren iki önerge var, 
Sayın Halil BaşoJ ve arkadaşlarıyla, Sayın Hayrettin 
Turgut Toker ve arkadaşları tarafından verilmiş. Sa
dece imzalar değişik. Önergelerden birisinin metnini 
ve gerekçesini okutuyorum. Diğer arkadaşlarımızın 
isimlerini okutacağım efendim : 

Mille* Meclisi Başkanlığına 
Görüşümıelkte olan kanun tasarısının 5 nci mad

desinin (n) fıkrasının madde metninden çıkartılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Manisa 
Halil Başol Sümer Oral 

Artvin Kahramanmaraş 
Hasan Ekinci Mehmet Şerefoğlu 

- v Burdur Tekirdağ 
Ahmet Sayın Nihan tlgün 

Amasya Bolu 
Muhammet Kelleci Müfit Bayraktar 

G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanu
nunda Gelirler Genel Müdürlüğünün görevleri belir-
tilmiştrr. Gelir politikasıyla ilgli çalışmalar esas iti
bariyle Maliye Bakanlığının yetki alanındadır. 

Devlet Planlama Teşkilatının da bu alanda isti-
şari fonksiyonu vardır. Ayrıca yeni ve geniş kapsam

lı bir organ meydana getirilmesine gerek bulunma
maktadır. 

Bu nedenle (n) fıkrasının madde metninden çıkar
tılması gerekir. 

BAŞKAN — Ve diğer imza sahipleri : 

Ankara 
Hayrettin Turgut Toker 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Trabzon 
1. Vecdi Aksakal 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Manisa 
Sümer Oral 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

BAŞKAN — 5 nci maddenin (m) bendine bir fık
ra eklenmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim : 

Mille»: Meclisi Başkanlığına 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve 

verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek ama
cıyla alınacak ekonomik ve mal önlemler hakkında 
yetki kanunu tasarısının 5 nci maddesinin (m) ben
dine aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Gerekçesi eklidir. 
27 . 7 . 1977 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel Kanununun, 3 . 7 , 1975 tarih ve 
1923 sayıh Kanunla değişik 137 nci maddesi; 
8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayıh Kanuna ekli ve 
3 . 7 . 1975 tarihli ve 1922 saydı Kanunla değiştiri
len «Emeklilik Gösterge Tablosu» 5434 sayıh Kanu
na 1425 sayıh Kanunla eklenen, Ek 4 ncü ve geçici 
3 ncü maddeleriyle 1922 saydı Kanunla değiştirilen 
ek 5 nci madde. 

Uşak Sakarya 
İsmail Aydın Hayrettin Uysal 

Ordu Konya 
Günay Yalın Durmuş AK Çalık 

Ankara 
Erol Saraçoğlu 

G E R E K Ç E 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca saptanarak 
1 . 1 . 1978 tarihinden geçerli olmak üzere uygula
maya konulan asgari ücretin, 657 sayıh Devlet Me
murları Kanunu kapsamına giren personele de yan
sıması, anılan Kanunun 43 ncü maddesi ile düzen
lenmiş bulunan gösterge tablosunun değiştirilmesini 
zorunlu kılmış ve ilgili madde, bu değişikliği gerçek-
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leştirmek üzere, Meclis gündeminde bulunan tasarı 
kapsamına alınmıştı!-. 

Söz konusu maddenin tasarı gerekçesinde de be
lirtildiği gibi, asgari ücret uygulaması sonunda, 15 
yıllık hizmeti olan devlet memuru ile yeni işe başla
yan bsr memur aynı aylık düzeyinde birleşmiştir. Bu 
duruma, yalnız 657 sayılı Yasa kapsamına girenler 
açısmdan değil, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa tabi olanlar açısmdan da geçerlidir. 

Gerek adı geçen yasaların temel ilkelerine uygun 
bir gösterge tablosunu yürürlüğe koyabilmek, gerekse 
bu yasalara bağlı olarak çalışanlar arasında bir ayrı
lık yaratmamak ve bağlanacak aylıklarla, emekli, dul 
ve yetimlere ödenen asgari aylıkların yasalarda yapı
lacak değişikliklere göre ayarlanmasını ve intibakla
rın sonuçlandırılmasına kadar ilgililere avans veril
mesini sağlamak için, önergede belirtilen hükmün, ta
sarı kapsamına alınması gerekli bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili son bir önerge var. 
Madde, metne bir bent eklenmesi istemlini kapsa
maktadır, okutuyorum efendim : 

MileÂ Meclisi Başkanlığına 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve 

verimliliği sağlamak ve sovurganiığı önlemek amacıy
la alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yet
ki kanunun tasarısının 5 nci maddesine (p) fıkrasın
dan sonra aşağıdaki (r) fıkrasının eklenmesini arz ve 
talep ederiz. 

r) 195 sayılı Basm tlan Kurumu Teşkiline dair 
Kanunun 5, 9, 10 ncu maddeleri ve geçici 3 ncü 
maddesi; 

Sakarya Ankara 
Hayrettin Uysal Attan Öymen 

(AP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı). 
BAŞKAN — Vaktimiz çok bok isimleri teker te

ker alayım efendim. 

Sayın Mustafa Kemal Aykurt, Sayın Yümaz, Sa
yın Bayraktar, Sayın Sayın, Sayın Köklü, Sayın To
puz, Sayın Turan, Sayın Türün, Sayın Behiç Tozko
paran, Sayın Galüp Kaya. 

10 arkadaşımız vardır. 

Hatay Ordu 
Sabrı Öztürk Günay Yalın 

Konya Ankara 
Durmuş Ali Çalık Sefahattin öcal 

G E R E K Ç E 

Yetki kanunu tasarısında öngörülen önlemlere pa
ralel olarak Basın İlan Kurumunun işleyişinin günün 
koşullarına uydurulması ve bu amaçla kurumun or
ganlarının yeniden düzenlenmesi gerekli görülmekte
dir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, madde ile ik 
güı olarak verilen önergeleri geliş şuasına göre okut
muş ve bilgilerinize sunmuş bulunuyoruz. 

Şimdi önergeleri aykırılık oranına göre işleme ko
yacağız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan 
oylama istiyoruz. 

BAŞKAN — Okunsun önerge de... 

Değerli arkadaşlarım, daha evvelce bilgilerinize 
sunduğumuz, 5 nci maddenin (a) fıkrasında yer alan 
hükmün madde metninden çıkarılmasına ilişkin, Sa
yın Halil Başol ve arkadaşları ile birlikte diğer öner
gelere imza koyan değerli arkadaşlarımızın verdiği 3 
önergeyi birlikte işleme koyuyorum. 

Saym Komisyon bu önergeye katdıyor musunuz 
efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katdıyor. {AP sıraların
dan, «çoğunluk yok» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, ad okumak suretiyle yokla
ma yapacağım. 

Yeter sayıda değerli arkadaşımızın imzası var. 
Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım ad okuyarak yaptığımız yok

lama sonunda Genel Kurul salonunda gerekli çoğun
luğun bulunduğunu saptaddt. 

III. — YOKLAMA 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Kaldığımız yerden görüşmelere de
vanı ediyoruz efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Hali Başol ve ar
kadaşlarıyla diğer arkadaşlarımızın verdiği önergeyi 
okutmuştum. Oylamaya geçeceğimiz sırada değerli 
arkadaşlarımızın istemi üzerine ad okuyarak yokla
ma yaptık ve işlemin bu safhasında, bu aşamasında 
kalmıştık. 

Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katıldığınızı ifade buyurmuşsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, bilgilerinize sunduğum 

önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul 
edenler». Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, 
Önergeler reddedilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sezgin ve arkadaş
larının, 5 nei maddenin (a) fıkrasında yer alan hük
mün 22 nci maddesi hariç madde metinden çıkarılma
masını isteyen önergesini bilgilerinize sunmuştuk. 

Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Komisyon katılıyor. Önergeyi Yüce He

yetin onayma sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddenin (b) fdcrasuım metinden çıkanl-
masuıa ilişkin Sayın Hayrettin Turgut; Toker ve ar-
feftdaştanyfeı birlikte verilen önergeyi daha evvelce 
Yüce Heyetin bilgilerine sunmuştuk. Bu konuda İki 
önerge vardı. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değerfi arkadaşlarım, Komisyon önergelere katıl

maktadır. Önergeleri Yüce Heyetin onayına sunu
yorum: Kabul edenler lütfen İşaret buyursunlar... Et
meyenler... Önergelerin her udisi birlikte reddedil-

Değerli arkadaşlarını, yine «5 nci maddenin (b) 
fıkrasında» ifadesini taşıyan ilk önerge, Sayın Sü
mer Oral ve arkadaşlarının; «görüşülmekte olan ka
nun iasarjşmnı 5 nci maddesinin (b) fıkrasında ŷ er 
alan 2490 sayılı Kanunun 16, 19 ve 25 nci maddele

rimin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz» diyen önergeye Sayın Komisyon katılıyorlar 
mı? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tedirkağ) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Heyetin onayma sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler., önerge reddedilmiştir. 
Ayrıca yine S nci maddenin (b) fıkrasında yer 

alan 2490 saydı Kanunun 27, 36, 41 ve 46 nci mad
delerinin madde metninden çıkamhnasını öneren Sa
yın Oral ve arkadaşlarının önergesine Sayın Komis
yon katılıyorlar mı? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul 

edenler.., Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Ayrıca görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 nci 
maddesinin (b) fıkrasında yer alan 2490 saydı Ka
nunun 46, 50, 60 ve 66 nci maddelerinin madde met
ninden çıkanhnasmı öneren Sayın Köylüoğlu ve ar
kadaşlarının önergesine Sayın Komisyon katıhyor 
musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katıhyoruz efendim, 

BAŞKAN — önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir efendim. 

• Ayrıca 5 nci maddenin (b) fıkrasında yer alan 
hükmün 14, 16, 19 ve 5 nd maddelerine ilişkin bir 
üst bölümünün metinden çıkarılmasını öneren Sayın 
Rıfkı Danışman ve arkadaşlarının bilgilerine sundu
ğumuz önergesine Sayın Komisyon katıhyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddolun-
muştur efendim. 

Değerli arkadaşlarım, yine 5 nci maddenin (d) fık
rasına ilişkin Sayın Başol ve arkadaşlarıyla, Sayın 
Toker ve arkadaşlarının bilgilerinize sunduğumuz 
önergesi vardır Sayın Komisyon katıhyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katıhyoruz efendim. 
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BAŞKAN — önergeler aynı kapsamda. Sayın 
Başol ve arkadaşlarının önergesiyle birlikte diğer 
önergeyi de onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergeler reddolunmuştur efen
dim. 

Yine 5 nd maddenin (d) fıkrasının 1 nci bölü
münün metinden çıkarılmasını öneren Sayın Halil 
Başol, Sayın Turgut Toker ve arkadaşlarının aynı 
anlam ve kapsamda olan önergesinle Sayın Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeleri Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergeler kabul olunmamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, yine 5 nci maddenin (d) 
fıkrasında yer alan 2 nci bölümünün metinden çıka
rılmasını öneren Sayın Hayrettin Turgut Toker ve 
arkadaşlarıyla, Sayın Müfit Bayraktar ve arkadaşla
rının iki ayrı önergesini bilgilerinize sunmuştuk. 

Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katihyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeleri onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Reddolunmuş
tur. 

Yine 5 nci maddenin (e) fıkrasının madde met
ninden çıkarılmasını öneren, Sayın Hayrettin Tur
gut Toker ve arkadaşlarıyla, Sayın Halil Başol ve 
arkadaşlarının aynı anlamda ve aynı istemi taşıyan 
bilgilerinize sunduğumuz önergelere Sayın Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz^ 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor. 
önergeleri onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Her iki önerge de reddolunmuş
tur efendim. 

Yine 5 nci maddenin (e) fıkrasının birinci bölü
münün metinden çıkarılmasını öneren Sayın Halil 
Başol ve arkadaşlarının önergesini bilgilerinize sun
muş, tutanağa geçirmiştik. 

Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor. 
önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge reddolunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, yine 5 nd maddenin (e) 
fıkrasının 1 nci bölümünün metinden çıkarılmasını 
öneren Sayın Turgut Toker ve arkadaşlarının, bilgi
lerinize sunup, zapta geçirdiğimiz önergesinin birin
ci bölümünü oyladık, bu önergeyi reddolunmuş ola* 
risk işleme koymuyoruz. 

5 nci maddenin (f) bendinin metinden çıkanlma-
sını öneren Sayın Halil Başol ve arkadaşlarıyla» Sa
yın Hayrettin Turgut Toker ve arkadaşlarının işlem 
yaptığımız, bilgilerinize sunduğumuz ve tutanağa ge
çirdiğimiz önergelere Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergelere Sayın Komisyon katıl
maktadır. 

önergeleri onayınıza sunuyorum: Kabul edienfer... 
Kabul etmeyenler... önergelerin her ikisi birlikte red
dolunmuştur. 

Yine 5 nci maddenin (f) bendinde yer alan hük
mün 1 ve 9 ncıı maddelerle ilgili bölümünün tasarı 
metninden çıkarılması istemimi taşıyan Sayın Halil 
Başol ve Sayın Turgut Toker ve arkadaşlarının iki 
ayrı önergesini işleme koymuş, . tutanağa geçirmiş, 
bilgilerinize sunmuştuk. 

Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
• BAŞKAN — Komisyon katılıyor* önergelerin 
her ikisini birlikte onayınıza sunuyorum:: Kalbul edien-
ler... Kabul etmeyenler... Her iki önerge de birlikte 
reddolunmuştur. 

5 nci maddenin (f) bendinde yer alan 4 ve 9 ncu 
maddelerle ilgili kısmın tasarı metninden çıkarılma
sını öneren Sayın Bayraktar ve arkadaşları, Sayın 
Başol ve arkadaşları ve Sayın Toker ve arkadaşîam-
nın önergelerini yine bilgilerinize sunmuş, tutanağa 
geçirmiş ve işlemini tamamlamıştık. 

Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor, önerge
lerin her ikisini birlikte onayınıza sıınuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önergelerin her 
ikisi birlikte reddolunmuştur. 

Yine 5 nd maddenin (g) bendinin metinden çıkan 
rılması istemini kapsayan Sayın Hasan Ekind ve ar
kadaşları, Sayın Halil Başol ve arkadaşları, Sayın 
Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının verdikleri üç Önerge 
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de aynı İmzaları kapsıyor. Bu önergeleri de işleme I 
koymuştuk, 

Sayın Komisyon? I 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Kanlıyoruz efendim. I 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, önergeleri ona- I 

. ymıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeye»- I 
ler... önergeler birlikte reddoranmuştur. I 

5 nci maddenin (g) f iknasının metinden çıkarıl- I 
masıyla ilgili, Sayın Toker ve arkadaşlarının öner- I 
gesini, biraz evvel ifade ettiğim işleme tabi tutmuş- I 
tuk. Sayın Komisyon?.. I 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Kanlıyor. Önergeyi onayınıza su- I 
mıyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... I 
önerge reddolunmuştur. I 

Yine 5 nci maddenin (h) bendinin metinden çı- I 
karılmasını öneren Sayın Abhım ve arkadaşlarıyla, I 
Saym Başol ve arkadaşlarının önergeleri hakkında I 
da biraz evvel ifade ettiğim işlemi tamamlamış idik. I 
Saym Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeleri 
birlikte onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergeler birlikte reddolunmuştur. I 

Değerli arkadaşlarım, (h) fıkrasının değiştirilme- I 
sini içeren Saym Hayretin Uysal ve arkadaşlarının I 
önergesi hakkında da biraz evvel ifade ettiğimiz işle
mi tamamlamıştık. Saym Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Saym Başkan, bu konuyla 
ilgili 28.6.1978 gün ve 2158 sayın Kanunun 3 ncü 
maddesi ile değişiklik zaten yapılmıştır. O nedenle 
öneriye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyon öner
geye katılmaktadır. Yüce Heyetin onayına sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 5 nci maddenin (i) ben
dinin metinden çıkarılmasını içeren Sayın Mustafa 
'Başoğhı Ve arkadaşları ve Sayın Halil Başol ve ar
kadaşlarının önergesi hakkında da daha evvelce ifade 
ettiğim işlemi tamamlamış idik. I 

Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Kanlıyoruz. | 
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BAŞKAN — Saym Komisyon önergeye katılmak
tadır. Birlikte onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddenin (j) bendinin metinden çıkarılma
sı istemini içeren üç ayrı Önerge hakkında biraz evvel 
ifade ettiğim işlemi tamamlamıştık. 

Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergelere katıl
makladır. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, «İlişik metinde belirtilen 
gerekçelerle görüşülmekte olan, Kamu Yönetiminde 
ve Harcamalarında Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak 
ve Savurganlığı önlemek Amacıyla Alınacak Ekono
mik ve Mali Önlemler Hakkında Yetki Kanunu
nun 5 nci maddesinin 7129 saydı Bankalar Kanunu
nun değiştirilmesini öngören (j) fıkrasına andan ka
nunun 6, 26, 28, 31, 44, 45, 46, 50, 54, 60, 66, 69, 
70, 72, 73, 74, 75 ve 76 nci maddelerinin de eklen
mesini arz ederiz» ifadesini içeren Sayın Uysal ve 
arkadaşlarının önergesi hakkında daha evvelce işlem 
yapmış idik. 

Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) —Sayın Başkan, Bankalar Ka
nununa bu düzenleme işlerlik kazandıracaktır. Onun 
için katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmaktadır. 
önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddenin (k) fıkrasının madde menimden 
çıkarılmasını öneren Sayın Hayrettin Turgut Toker 
ve Sayın Halil Başol ve arkadaşlarının önergelerini 
daha evvelce, biraz evvel ifade ettiğim işleme tabu 
tutmuştuk. 

Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. Önergele

ri birlikte onayınıza sunuyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... önerge
ler kabul olunmamıştır. 

Yine 5 nci maddenin (1) fıkrasında yer alan hük
mün madde metninden çıkarılması istemini içeren 
Sayın Hayrettin Turgut Toker ve arkadaşlarıyla, Sa
yın Halil Başol ve arkadaşları ve yine Sayın Halil 
Başol ve Sayın Sümer Oral ve arkadaşları tarafından 
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verilmiş üç aıyrı, faîsat aynı anlam ye kapsamı taşı
yan, biraz evvel ifade ettiğim işleme uygun biçimde 
işlem yaptığımız önergelere Sayın Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmaktadır. 
önergeleri birlikte onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... önergeler birlikte reddolunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 5 nci maddenin (1) fıkrasın
da yer alan, 3 ve 8 nci maddeleriyle ilgili hükmün 
madde metninden çıkarılmasını öneren Sayın Hayret
im Turgut Toker ve arkadaşlarının daha evvelce ifa
de ettiğim işleme uygun biçimde işleme tabi tuttuğu
muz önergesine Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyorum efendim. 
... BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmaktadır. 
önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilnıemiştir. 

Yine 5 nci maddenin (m) bendine, 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 1897 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin de ilave edilmesine ilişkin Sayın Muslihittin 
Yılmaz Mete ve arkadaşlarının, biraz evvel ifade et
tiğim işleme tabi tuttuğumuz önergesine Sayın Ko
misyon... 

MUSLÎHrrTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Efendim, önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir efendim. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının 5 nci mad

desinin (m) fıkrasında yer alan hükmün, 657 saydı 
Derlet Memurları Kanununun 146 ve ek geçici 20 nci 
maddeleriyle ilgili bölümünün madde metnimden çı
karılmasını içeren ve biraz evvel söylediğim işleme 
tabî tuttuğumuz Sayın Toker ve arkadaşlarının öner
gesi var, Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye katıl
maktadır, önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge reddolunmuştur efen
dim. 

Değerli arkadaşlarını, yine 5 nci maddenin (m) 
bendine, 27 , 7 .1957 tarih ve 926 sayılı Türk Silalıü 
Kuvvetleri Personel Kanununun, 3 . 7 . 1975 tarih 
ve 1923 sayılı Kanımla değişik 137 nci maddesi, 
S . 7 .1971 tarih ve 1425 sayılı Kamına ekli ve 3.7.1975 

I tarihli ve 1922 sayılı Kanunla değiştirilen emeklilik 
gösterge tablosu, 5434 sayılı Kanuna 1425 sayılı 
Kanunla eklenen ek 4 ncü ve geçici 3 ncü madde
leriyle 1922 sayılı Kanunla değiştirilen ek 5 nci 
madde hükmünü içeren Sayın Hayrettin Uysal ve 
arkadaşlarının biraz evvel ifade ettiğim işleme tabi 
tuttuğumuz önergesine sayın Komisyon katılıyor 
mu?.. 

. PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu öner
geyle Hükümet kamu personelinin göstergelerinde 
değişiklik yanmaktadır. O nedenle katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
önergeyi işleme koyuyorum efendim: önergeyi 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
olunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 5 nci maddenin (n) fıkra
sının metinden çıkarılmasına ilişkin Sayın Hayrettin 

1 Turgut Toker ve arkadaşlarının önergesi ile Sayın 
j Başol ve arkadaşlarının biraz evvel ifade ettiğim iş

lemi uyguladığımız önergesine sayın Komisyon ka-
j tıhyor mu?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz. 

I BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır, örterge-
I leri birlikte onayınıza sunuyorum-: Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... önergeler birlikte reddolunmuş

tur. 
I Değerli arkadaşlarım, 5 nci maddeye (r) bendi 
I eklenmesine ilişkin «195 saydı Basın İlan Kurumu 
I Teşkiline dair Kanunun 5, 9, 10 ncu maddeleri ve 
I geçici 3 ncü maddesi ibaresi ve ifadesini» taşıyan Sa-
I ym Uysal ve arkadaştarmm biraz evvel ifade etti-
I ğim işleme tabi tuttuğumuz önergesine sayın Ko-
I misyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU (BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Basm İlan 

I Kurumu Kanunundaki yönetimin daha etkin olma-
I sim sağlayacaktır bu önerge. O nedenle katrilyona 
I efendim. 

BAŞKAN — Önergeye say» Komisyon katıl
maktadır. Önergeyi oaayımza sunuyorum: Kabul 

I edenler... Etmeyenler... önerge' kaJhui olunmuştur 
I efendim. 
I Değerli arkadaşlarım, önergeler hakkında yaptı-
I ğımız istemi tamamladık. Değ^k biçimiyle maddeyi 
I onayınıza sunacağız. 

— 768 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, bir 
'baskı hatasını bilgilerinize sanmak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, sizden bilahara bu 
konuyu öğrenmek ye tabii bir yanlışlık yapılmışsa 
değiştirmek; üzere izninizi rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin değişik biçimiy
le onayınıza sunulacağı sırada Sayın Ahmet Sayın 
ve arkadaşlarının imzalarıyla 'bir önerge gelmiştir, 
oylamanın ad okunmak suretiyle yapılması istenil
mektedir. Bu istemde bulunan değerli arkadaşlarım 
yeter sayıda burada iseler, onayınıza sunacağnm 
efendim. 

Sayın Sayın?.. Yok. Sayın Timuçin?.. Yok. Sayın 
Tozkoparan?.. Yok. Sayın Bayraktar?.. Yok. Sayın 
Köklü?.. Yok. Sayın Aykurt?.. Yok. 

15 imzaya dahil bu değerli arkadaşlarımız olma
dığına ve tekaibbül eden de bulunmadığına göre bu 
işlem düşmüştür efendim. 

Sayın Komisyon, bir hususta maddi hata yapıl
dığım ifade buyurdunuz efendim, ne idi o? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, tasarının 5 nci 
maddesinin (m) fıkrasında, «14.7 .1965 tarih ve 
657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 43 ve 146» 
diye devam eden cümlesine, «Kanunundan» sonra 
«1897 sayılı Kanunla değişik» ibaresinin konması 
gerekiyor. 

BAŞKAN — Evet, teknik bir zorunluluk, bir 
maddi hata deyimi de kullanılabilir. 

Komisyon Başkanının ifade ettiği husus dikkate 
ahnmak kaydı ile kabul buyurduğunuz önergelerle 
birlikte maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... 5 nci madde değişik biçimi ile ve Ko
misyon Başkanının ikazı ile yapılacak değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yürürlük maddesine geç
meden önce 6 nci madde olarak metne eklenmesi is
tenilen bir madde önerisi var. Bu önergeyi okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
334 sayılı TC Anayasası kuvvetlerin ayrılığı 

prensibini benimsemek suretiyle, Devletin üç büyük 
anaknvvetle görevini yasama, yürütene ve yargı ol
mak üzere ayrı ve birbirinden bağımsız organlar bi
çiminde düzenlemiş ve örgütlemiştir. Yürütme or
ganını denetlemek görevine de sahip bulunan yasa-
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manın gereksinmesi olan idari hizmet ve örgütüne, 
yürütmeye ^erite^n yetkiye daç̂ ıaifflâaapftk çıkarıfflacak 
kararnameler ıbiçknkııdıeki tasaafuflar İle-müfdaiıale et
mek ve uygulayıcı kararlar almak olanağının vardığı 
hukuksalı açıdan düşünülemez. Bu durum, Anayıaısa-
omuzun genel esaslarıma aykırıdır, 

Amayasaımızidiam kaynaklanıara ve çift meclîs bUei-
ımnıde oluşmuş bulunan Medisâerhnlizin yönetsel haz
met örgütlerinin, kendi {hizmetleri ile ilgili olarak 
hukuk kaynağına gereksiinanıe duyacağı kuşkusuzdur. 
Bu husus şlmd'iyıe dek, MedDsterliın Başkanlfik Divan-
lamnın Bakanlar Kurulu yetki ve düzeytinıdıe karar al
ıma teamülü bazı kanallara 'serpülştMlmılş bukınan kı
sıtlı yetkiler ve tçtüaükleriin bir kısım hükümleri İle 
giderilmeye çalışıllmıştMV 

Ancak, teamül hukukunun yazısız ve İdare Hu
kukunda kullanılan en kısıtlı ve düşük düzeyde bir 
kaynak olması ve düğer kaynaklarım yetferslizliği kar
şısında, Meclislerimin gereksinmelerini karşılamak 
amacı ile, tasarıya 6 nci madde olanak aşağıdaki met* 
min eklenmesini ve bu sebeple 6 nci maddemin 7,7 
nci maddenin de 8 olanak düzeltilmesini arz ve tek
lif ederfîz., 

Yasama Meclislerinin Uygulaması : 

ıMadide : 6d IBu Kamunla verilen yetki çerçeve
sinde kanunlarda yapılacak değişlikKkter le , kullanıl
ması bakanların takdiirime bırakılacak hususlardaki 
yeÜEâ3er, Yasama MeclMerıinıkı hizmetleri ffle ffl&'M ol
mak üzere, Başkanlar ve Bakanlar Kurulunun talkdi-
rlinıe bırakılan hususlarda da Meclislerin ayrı ayrı Baş
kanlık Divanları tarafından kıulanalır. 

Gazüaımtep İstanbul 
Celal Doğan Abdurrahmau Köksaloglaı 

Konya) Konya 
Hüseyiin Kaleli Ahmet Çobaaıoğfhı 

Çankırı 
Nuri Çelik YazKuoğlu 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okuttuğum 
önerge hakkında Komisyonun' ibUgOsSui ailacağıımı. Ko
misyon katıldığı takdirde yeni madde ınetnli anlamına 
geleceği içki elbette istöz (hakkı doğar, ka
tılmadığı takdirde sadece imza salhipleriiınıdem bör dte* 
ğerlıi arkadaşıma söz (verme olanağım var İçtüzüğü
müze göm, 

Sayın Komisyon?-

PLAN KOMİSYONU BAŞKAMI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ)— î^ülnıjyoruz. (CHP sırala
rından <«Gerli alldıı» sesleri) 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önerge üzeninde saz dfe lâstenmıedıiğime göre onayım 

mm sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul eıtıraeşyemfer.. 
fReddiedliInııîştir ©fendim önıergej 

6 ncı mıaıdidıeyli okutuyorum (efendim: 
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutu
yorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının yürürlükle İlgili 6 ncı maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 . 3 . 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Amasya Bilecik 
Muhammet Kelleci Cemalettin Köklü 

Kocaeli Bursa 
İbrahim Topuz özer Yılmaz 

İzmir 
Erol Yeşilpınar 

(CHP sıralarından «önerge sahipleri yok, işleme 
koymayın» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahiplerinin bura
da olup olmaması anlam taşımaz. Başkanlığa gel
miş olan önergeler hakkında biz işlem yaparız, İçtü-
ğümüze uyduğu için. 

«Evet devam edin efendim. 

Gerekçe 
Söz konusu tasarının kanunlaşmasını müteakip 

yürürlüğe girmesi mali mevzuatımızda karışıklıklara 
yol açacak mahiyette olduğundan, 1 . 3 . 1979 tari
hinde yürürlüğe girmesi uygun olacaktır.» 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum 
efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının yürürlükle ilgili maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bu kanun yayınlandığı tarihten 45 gün sonra 

yürürlüğe girer. 
İzmir Bursa 

Erol Yeşilpınar özer Yılmaz 
Erzincin Burdur 

Timuçin Turan Ahmet Sayın 
Trabzon 

Kemal Cevher 

Gerekçe 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin ve Komis

yon Başkanının kanun maddelerini başka başka şe
kilde anlamaları muvacehesinde mevzuun vuzuha 
kavuşması için 45 günlük müddetin tanınması gerekli 
görülmektedir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 

değişiklikle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Manisa 

Adem Sarıoğlu Faik Türün 
Kahramanmaraş Bilecik 

Mehmet Şerefoğlu Cemalettin Köklü 
Kocaeli 

İbrahim Topuz 

Madde 6. — Bu Kanun yayımından üç yıl sonra 
yürürlüğe girer. (CHP sıralanndan gülüşmeler, 
«12 Martta, 12 Martta» sesleri) 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde deği

şiklikle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Kahramanmaraş Kocaeli 

Mehmet Şerefoğlu Adem Sarıoğlu 
Bilecik Manisa 

Cemalettin Köklü Faik Türün 
Kocaeli 

İbrahim Topuz 

Madde 6. — Bu Kanun yayımından ilki yıl sonra 
yürülüğe girer. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde deği

şiklikle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Bilecik 

Adem Sarıoğlu Cemalettin Köklü 
Manisa Kocaeli 

Faik Türün İbrahim Topuz 
Kahramanmaraş 

Mehmet Şerefoğlu 

Madde 6. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir yıl 
sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık oramna göre 
işleme koyacağız efendim. 

Yürürlükler çeşitli tarih istemini arzu etmektedir. 
Bunlardan en aykın olanı Sayın Sarıoğlu ve arka
daşlarının, 3 yd sonra yürürlüğe girmesini arzulayan 
önergesidir. 

Saym Komisyon? 

770 — 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendlim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddo-
lunmuştur. 

2 yıl sonra yürürlüğe girmesini isteyen Sayın 
Şeref oğlu, Sayın Sanoğlu ve arkadaşlarının önerge
sine Sayın Komisyon katdıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katdmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Bir yıl sonra yürürlüğe girmesini öneren Sayın 

Köklü ve arkadaşlarının önergesi. 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon katılmıyor. Önergeyi onayınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul olunmamıştır. 

«1 . 3 . 1979 tarihinde yürürlüğe girmesi» ni, ar
zu eden Say m Kelleci ve arkadaşlarının önergesi. 

Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
«Yayınlandığı tarihten 45 gün sonra yürürlüğe 

girmesi» ni öneren Sayın Bayraktar ve arkadaşları-
run önergesine katılıyor musunuz Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
6 ncı maddeyi okuduğumuz biçimiyle onayınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri var, geliş şua
sına göre okutuyorum, aykırılık biçimine göre de 
işleme koyacağım efendim : , 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli 
Adem Ali Sanoğlu 

Manisa 
Faik Türün * 

Bilecik 
Cemalettln Köklü 
Kahramanmaraş, 

Mehmet Şerefoğlu 
Kocaeli 

İbrahim Topuz 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye Bakanı ile Tica
ret Bakam müştereken yürütür. 

Sayın Başkanlığa 
Tasannın 7 nci maddesini aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli 
Adem Ali Sanoğlu 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Manisa 
Faik Türün 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Kocaeli 
ibrahim Topuz 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye Bakanlığı yürü
tür. 

Sayın Başkanlığa 
Tasannın 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Manisa 
Faik Türün 

Kocaeli 
Adem Ali Sanoğlu 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Madde 7. — Bu Kanunu yürütme organı yürü
tür. (CHP sıralanndan gülmeler, gürültüler) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Bu kadar 
saygısızlık olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, yaptığımız iş komuoyu 
işidir Sayın Övet Bunlan biz İçtüzük gereği yapı
yoruz, kamuoyu da izliyor. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Neresi 
kamuoyu?. Bu kadar saygısızlık olmaz. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Manisa 

Adem Ali Sanoğlu Faik Türün 
Kocaeli Bilecik 

İbrahim Topuz Cemalettin Köklü 

Madde 7. — Bu kanunu Başbakanlık yürütür. 
TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — Bu kadar 

saygısızlık olmaz be!.. Bu kadar saygısızlık olmaz. 
BAŞKAN — Sakin olun efendim, sakin olun Sa

yın övet, bitmek üzere zaten. (Gürültüler) 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ)^ — Sayın Başkanım, Sayın Baş
kanım... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Adem 
Sarıoğkı'nun «Başbakanlık yürütür» ibaresini ifade 
eden ve Sayın Köklü ve arkadaşlarının «Yürütme 
organı yürütür» şeklindeki önergelerini işleme koy
uluyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gayrî ciddi 
efendim, gayri ciddi. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Gayrı ciddi oldu
ğu için. 

BAŞKAN — Zaten, madde metni aynı isteği içer-
ımektedir. (Gürültüler) 

«Bu kanunu Maliye Bakam yürütür» diyor Sa
yın Sanoğlu ve arkadaşları. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
«önergeye Sayın Komisyon katılmamaktadır, öner

geyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge reddoîunmuştur. 

Ayrıca, Sayın Sarıoğfu ve arkadaşlarının «Maliye 
Bakanı üe Ticaret Bakanı müştereken yürütür» diyen 
önergelerimi de bilgilerinize sunduk. 

Sayın Komisyon?.. 

PUAN KOMİSYONU BAŞKAM YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu Yetki Ka
nun Tasarısı, Anayasanın bir hükmüne göre, Bakanlar 
Kurulu tarafından düzenlenir. O nedenle, bu tasarı 
kanunlaştığı zaman, bunu Bakanlar Kulruhınun yü

rüteceği de Anayasanın o maddesinin sarih hükmü 
meyanındadır. Bu itibarla bu önerge de Anayasaya 
aykırı olduğu için lütfen işleme koymayınız efendim. 

TEVFtK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş
kan bir kere bu önergeleri okuyamazsınız bile. 

BAŞKAN — Sayın övet, biraz sakin olursanız 
biz yanlışları düzeltmesini biliriz. 

Değerli arkadaşlarım Sayın Komisyon Başkanı-
mn ifadesi haklılık taşımakla birlikte, bu hususu ifade 
ettiğimiz için önergeyi Yüce Heyetin onayına sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiş, reddedilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarını, maddeyi biraz evvel oku
duğumuz biçimiyle onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarını, tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz. Ancak, tümü üze
rinde lehte Sayın Semih EryıMız'ın, aleyhte Saym 
Faruk Demirtola'nın söz istemleri vardır. Sayın arka
daşlarım 'burada ise kısa olmak kaydıyla kendilerine 
söz vereceğim. 

Sayın Eryıldız?.. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri aldınız. 
Sayın Demirtola buyurunuz efendim. 
Madde muhtevası içerisinde lütfediniz konuşma

nızı. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer Millet Meclisinin üyeleri; 

Tarihte birçok devirler okuduk, taş devri» cilalı 
taş devri, yontma taş devri gibi... (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Şimdi Oumlhuriyet tarihine yeni bir devir getM-
miş oluyor; o da yetki devri. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Hükiimet-
ısenjz yetkilerinizi kullanabilirdiniz. 

Sükûnetle dinleyiniz lütfen, kısa kısa, madde mad
de söyleyeceğim. Bu saatten sonra lafı uzatmaya ge
rek yok. 

Hükümetsiniz, devleti temsil ediyorsunuz, birçok 
yetkileriniz vardı. Neden bunları kanun olarak madde 
madde getirip de Meclisten geiçrmediniz? Şimdi bun-

•i îan kapalı olarak getiriyorsunuz, Yüce Meclisin yet
kileri hükümete veriliyor, hükümetin bunu nasil kul
lanacağını şimdiden kestirebiliyor musunuz? 
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BAŞKAN — Sayın Demfrtote, hoşgörünüz» sığı
narak ârfcadaşlarimıza bir hususu hatırlatmama İzin 
verir mi§Mz? 

' FA(ROK OBMİRTt>LA (Devamla) — Buyurunuz. 
•BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tâsarmın tümü 

açıkoya tabidir. Teşekkür ederkn. 
'Buyurunuz Sayın Demirtola. 

FARUK ÖBMÜRTOUA (Davamla) — Savurgan
lığı önlemek için, ismiyle muhteşem, büyük bir isim
le kanun getirdiniz; fakat hükümet olduğunuz günden 
beH savurganlığı önleyen hiçbir tedbirinizi görmedik. 

«7 vali değiştirdiniz, 67 emniyet müdürü değiştir
diniz; bunlar politikanın icabı olabiKrdi; fakat bu-
nunfa kalmadı Hükümet onbinlerce memuru yerinden 
fMöfeteMan Kars'a, Edirne'den Hakkâri'ye kadar) eden 
tayinler yaptı. Bu tayinleri yapabilirdiniz; fakat bun
lar birçok aHeöin fuzuli maaraffarına yol açtı, devlet 
fceseafndeh harcırah ödendi. Bu harcırahların yekû
nu ayrılan ödeneği geçtiği için bütçede kaydırmalar 

Seyahat harcamalarınız, bakanların yurt dışı gezile
ri bu fakir millete büyük masraflar açtı. 

Yem kadrolar koydunuz ve bunları tıka basa doi-
durdunuz. 

Hükümetin kurulduğu günde 6 bakanlık ihdas edil
di, bakanftk sayısı 29*da» 35'e çıktı. 6 bakan, 6 oto
mobil, 6 oda. 

Ben kısa kısa anlatıyorum, bunları uzun boylu ko
nuşmak icabeder. 

Nitekim size bu kanunun nasıl alelacele yapıldığı
na dair bir cümle okumak istiyorum. 

iBu metnin 7 nci sayfasında; yani 261 saydı Ka
nunun 1 nci maddesinde «'İhraç edilecek ürünler için 
muaflık, istisnalar ihdas etmek veya vergi iadesine 
olanak vermek ve bu yollarla İhraç ürünlerimize dış 
pazarlarda rekabet gücü kazandırmak amacı gütmek
tedir» denilmektedir. 

Bu tam iki satırlık bir cümledir. Bunun içerisinde 
geçen kelimeler : ihraç, muaflık, İstisna, ihdas, iade, 
ihraç ve rekabet; bu kelimelere karşılık Türkçe ke
limeler uydurmaya zaman bulamadınız. Çok acele ha
zırlanmış bir kanundur. Bu mali imkânsızlıklar ve 
mali anarşi yaratacaktır Türkiye'mizde. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Güzel bir 
espri yaptın şimdi yani. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Dinlemeyi 
öğrenirseniz çok müteşekkir kalacağım; eksik olan 
taraflarınızdan biri de bu. 

••• İSMET ATAKÖY ^0m&;^&te:&l&e&fe»^^ 
meyi öğrenin. -

BAŞKAN — Efendim, rica eÜJyorum sükûnetle 
dinleyelim ^ayıa hatibi. 

FARUK DEMÎRTOLA (Devanda) — Dokuz ay
lık süre içerisinde en azından zammı israf ettiniz. 
Şimdi de mali imkânsızlıklarla bir mali anarşi orta
ya getirilmek isteniyor. Akaryakıt ve şekere yakın za
manda zam geldi. Bu normal olabilirdi; bunun mü
nakaşasını dahi yapmıyorum; fakat zammın gerekçe
sinde «Yetki kanünlari ve vergi kanunları çıkmadığı 
için biz bu zammı yaptık» dediniz. 

Şimdi vergi kanunu ve yetki kanunlarım birkaç 
gün içinde çıkarabileceksiniz. Acaba şekere ve akar
yakıta olan zammı kaldıracak mısınız, kaldıramaya-
caksanız neden bu vaatte bulundunuz veya bu zammı 
yaparken bu fuzuli sözü millete niye söylediniz? 

Malatya'da Hamido olayından dinamit patladık
tan sonra Cumhuriyet Savcısı örfi idare ilanını İstedi 
Hükümetten; bunu yerine getirmediniz. A d i tedbirler 
alınmadığı için 500 işyeri ve hane tahrip edildi. 
dOHP sıralarından «iKim yaptı?» sesleri) 

Kim ederse etsin; bunun tayini mahkemelere kal
mıştır; mahkemeler onu tespit eder, cezalarım verir. 

Burada, HÖkîimet, zamanında tedbir atamadığı 
İçin miîîerm, 89 milyon ile 100 milyon arasında za
rarı olmuştur. Anarşi önlenemediği İçin, gittikçe arttığı 
için Türkiye'de mali sıkıntılar da gittikçe artmıştır. 

Uzun anlatmamak için çok kısa kesiyorum; YTBA 
Çarşısı, anarşinin va sabotajın bir mahsulü olarak bu 
millete milyonlara ve 35 kişinin de Canına malolmuştur. 

Can güvenliğini temin edemediğiniz için mi mali 
yönlere eğilerek milletin ıstırabını yok edeceğinizi 
zannediyorsunuz? 

Her yönü ve her şekliyle kapah bir kanundur bu. 
Meclis, yetkilerini Hükümete vermiş oluyor. Halbuki 
kararnamelerde çıkacak olan bu hususlar, Yüce Mec
liste bir bir müzakere edilip kanun şeklinde çıkabilirdi. 

Ne garip bir tecellidir ki, Cumhuriyet tarihinin en 
savurgan bir Hükümeti, bu savurganlığı önleme kanu
nunu Meclise getirmiştir. Eğer Hükümet net bir şe
kilde tadil tasarılarını getirseydi, biz buna müspet oyu 
canı gönülden verebilirdik. Çünkü bu kanunların ge
çerliliğini kaybettiğini, 30 - 40 yıllık kanun olduğu
nu, bugün için ihtiyaçlara cevap veremeyeceğini tak
dir etmekten aciz değildik. 

Bu duygular içerisinde Yüce Meclisi selamlar, bu 
şekilde yetkilerin, ne yapacağı belli olmayan Hükü-
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mete verilmesini normal karşılamıyor ye ohmıkı oy 
vermeyeceğimi arz ediyorum. 

•Saygılar sunarım. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Hükümetin daha ne
ler yapacağını öğreneceksiniz. 

FAORIÜK DEMfRTOLA (Devamla) — Siz de din
lemesini öğrenin. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel ifade ettiğim gi

bi, yasa tasalısının kabulü acık oylarınızla olanak içi
ne girecektir. Açık oylamanın biçimini Genel Kurul 
tespit etmektedir, saptamaktadır. Açık oylamanın, ku
pa kürsüye konularak sayın milletvekillerinin ismi 
okunarak, okunduğunda kürsüye gelerek kullanılmak 
suretiyle yapılması hususunu onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et- \ 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

' • • : . . r ı ' ."•: • • ; • i 

Açık oylama bu biçimde sürdürülecektir. • 
Kupayı lütfen koyunuz. 
Değerli arkadaşlarım, bazı sayın arkadaşlarımızın ! 

basılı oy pusulası olmayabilir. Basılı oy pusulası ol- • 
mayan değerli arkadaşlarımız ad, soyadı ve seçim çev- \ 
resini yazdıktan sonra imzalarıyla «Kabul», «Ret» ve- • 
ya «Çekinser» biçim* «de oy kullanabileceklerini, bu- ! 

nu, beyaz bir kâğıdın üzerine veya oy pusulasına yaz- : 
malarını rica ediyorum!. ' 

Oylamaya Adana timden başlıyoruz efendim. Yal
nız ismi okunan değerli arkadaşlarınım kürsüye, ge
lerek oylarını kullanmalarını rica ediyorum, bir ka
rışıklığa meydan vermemek için. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, Kamu Yönetiminde ve Har

camalarında Etkinlik ye Verimliliği Sağlamak ve Sa
vurganlığı önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik ve 
Mali önlemler hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 
açık oylamasına 231 sayın üye katılmış olup, 230 ka
bul, bir ret oyu kullanılmış ve tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Ulusumuz için hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. (*) 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizde görfişülecek 
madde olmasına karşın, çalışma süremizin dolmuş 
Olması nedeniyle, alınan karar gereğince gündemdeki 
kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için bu
gün, 21.9.1978 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kanatıyorum. 

Kapanma Saati : 02,05 

(*) Açık oylama sonucu Başkanlıkça J68 ncî Bir
leşimde düzeltilerek açıklanmıştır. 
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Kamu Yöaetinıuıde ve Harcamalarında B&Mk5 vo ' VerîoilIEği Sağlartıalk ve 
Amıalaıyîa Alaanacaik EfeomcMniîk ve Mali önlemler Halt&mdia Yeflki Kanunu Tasantâasım 

Verilejı Oylarm Sonucu 

Satvurganlığı 'öı 
1 nd 

(Kaıbu! edilmiştir.) 

* -. ADANA 
Mehmet Can; 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
MusUhittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş öngült 
Mete Tanj 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler ; 24Q 

Kaıbul edenler : 224 
Reddedenler : 16 

Çökünserler : — 
Geçersıiz oylar : — 

Oya: katılmayanlar : 2Q6 
Açılk üyefâkter : 4 

(Kabul Edenler) 

Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öcal 
Altan öymen 
Erol Saraçoğlu 
önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
DenliZ Baylfcal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan; Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağa 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetıin 
Halûk Karaibörklü 

BURDUR 
Cemal Aktag 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 

Hajsanı Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan, Tuna, 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Bahattiin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Saibrü Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza, Septioğlu, 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamtk Tekin. 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydian 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
öner Miski 
Mevlüt önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
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Orhan Eyüboğiu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat ölçen 
ilhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğun 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Ydıal 

ÎZMIR 
Ferhat Arsjantaş 
Kaya Bengisu 
Aîev Coşkun 
Yüksek Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Tanem Kışlalı 
Mustafa öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Şezal 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Aaslı 
Turgut Artaç 
ismet Ataflay 

ANKARA 
İsmail Hakkı Köyüioğlu 

ANTALYA 
Kaya Çakmakça 

BİLfiCtK 
Cemalettin K&ktt 

BU*DUR 
Ahmet Sayın 

M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
VecdH İlhan; 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay, 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Faruk Sükaju 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamettijn Çoban 

MALATYA 
Lütf i Doğa» 
Turan Fırat 
Ahmet Karmdan 
A İ Kuca • 

MANİSA 
Hasan Ali Dağh 
Zeki Karagözlü 
Erildin Töpkaşa 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin ElçU 
Metin Musaoğlu 
Ahmet Tiirîc 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavh 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal YSüHüsâkUi 

NlÖDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memdüh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RÎZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mattaracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettik Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
llyas Kılıç 
t. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi tggoiiar 
Tevfik Fikret Ovet 
Alâettin, Şahin 

(Reddedenler) 

ÇORUM 
Mehmet Irmak 

'ERZİNCAN 
Timuçin Ttaü•:•'! 

İSTANBUL 
Ekrent CfeiîiRfc 

Erol H. Yeşflpıftar 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 

Mustafa Eşref oğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğln 
ibrahim Topttz 

Orhan Akbulatu 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut özdemiı 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar VeziroPu 

URFA 
M. Sabri Kifaç 
Ahmet MeUk 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
ismail Aydm 
M. Seühattin Yüksel 

VAN 
ihsan Bedirfaanoğlu 
Mehmet Saüh Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Aoadoî 
Bülent J^pevtt 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçe&k 

KÜTAHYA 
Anofel Mt&ûr A1te» 
İlhan Eaey 

' MANİSA 
Sümer Orai 

NEVŞEHÜL 
Ibrahikn Bfchem Böe 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevtiöt Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğhf 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHlSAR 

Mehmet özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
ihsan Karaçam 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan. Ataöv 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 

Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tannverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydah 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
AU Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
irfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bilberoğlu 
Ahmet Çimlbek 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Musltafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepofaı 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 

Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
ismail Hakkı Yıldınm 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 
Yakup" Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep özel 
Osman özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 

Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet Yusuf özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerîm Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Ismalil Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Mahmut Şevket Doğan 
(B§k, V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzlioğİu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. KuMaıy îmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Aydın Meodteres 

KÜTAHYA 
Hüseyin Gavlt Endömir 
Ali tufan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Rec&i Kutan 
Musltafa ŞentüHk 
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MANİSA v 
önnl Şalkar ) 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Hail Yurtseveri 

MARDİN 
Fehim Adak 
Abdiilkadir Titti-urağaoğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bufldanlı 
Zeyyat Mandalinıoi 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kııratlıoğhı 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avnd Kavunmacıoğlu 
Sad'i Sömuncuoğlu 

: ORDU f 

HamdLMağden (l.Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlü 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
t, Btem Ezgü u 

Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zelkfi Çeliklerdi, Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan , 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgtin 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Dem'irtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lültfi Gökltaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 

Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslih Göremtaş (Bşjk.V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyüboğlu (B§k.V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekİn Kızılışık 
Koksal Toptan 

{Açık Üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

Yekûn 
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Üye sayısı : 450 
Oy verenter : 225 

Kafbul edenler : 224 
Reddedenler : 1 

Çekimserler : j — 
Geçersiz oylar : — 

Oya katılmayanlar : 221 
Açık üyelikler : 4 

(Kalbul edilmiştir.) 

(Biırleşİm(i yöneten Başkan i e 226) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Mehmet Can v, 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHÎSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş öngüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryüdız 
Kemal Kayacan 

Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğültürk 
Altan öymen 
Erol Saraçoğlu 
önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
trfaaı özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BÎLECÎK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karaböridü 

BURDUR 
Cemal Aktaşj 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 

Hasanı Esat Işıik 
SaffetUral 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
HaM Akgül 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Bahattıin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbıü Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahın 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKtŞEHtR 
Gündüz ökçün 
ismail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
öner Miski 
Mevlüt önal 
Sabri öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İ S T A N B U L 

Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
ilhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
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Zeki Erpğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit öündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengliz Özyalçm 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

tZMÎR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya, Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı , 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
tsmet Atalay 

M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hülseyiin Kaleli 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizattaetttin Çdbaıı. 

MALATYA 
Lütfi Doğam 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Al Kırca 
Mustafa Şentötak 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zdkıi Karagözlü 
Eriklim Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçıi 
Metin Musaoğlu 
Ahmet Türk; 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Saımi GÖİkmeın 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yulklselkli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RtZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Maitarajçı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Aitun 
Kerijan; Bulütöğlu 
Ilyas Kılıç 
I. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer önder 

SÎIRT 
M. Nebil Oktay 

StNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 

Azimet Köylüoğlu 
Maihmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Alı Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
ismail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Sajliih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadoi 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçeluk 

[Reddeden] 

TOKAT 
Faruk Dermiıitolıa 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHlSAR 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
thsan Karaçam 
îsmail Hakkı Köylüoğlu 
Selâhattin Öcal 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
A'bidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
AH Elverdü 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bfberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçufoaşı 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmutt Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet! Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
A1İ Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yüce! 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 

Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyangan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
M. Şevket Doğan (Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlus 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
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KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

V rtVTV A' 
KONYA 

Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kuhfilay îmer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğftı 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdetmir 
liıan Ersoy 
Ali irfan Haznedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önel Sakar 
Faik Türün 

Yahya Uslu 
Halil Yurtseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Abdüdkadiı Timurağaoğlu 

MUĞLA 
Ahsmıeit Buldanlı 
Zeyyat Mandalinoi 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Hüfceyiim Çelik 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Sadi Somunouoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi (B§k, V.) 
Hamdi Mağden (I. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
ı izzet Akçal 

(Açık Ü) 

Aydm 
Edirne 
Manıisa 
Muğla 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 
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Mustafa Dağıstanlı 
I. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çelikler (t, Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 
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1 
1 
1 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

1 UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslih Görenltiaış (Bşk,V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuait Eyüiboğlu (Bşk. V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

167 NCİ BİRLEŞİM 

* 20 . 9 . 1978 Çarşamba 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi. 
2.— Meclis Araştırması Önergeleri. 
3. — Genel Görüşme Önergesi. 
4. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri (3 adet) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu Başkan-

vefkili ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 
milletvekilinin; emniyet teşkilatını tarafsız yöneteme
diği, karakollarda vatandaşlara işkence yapı'lmasına 
gözyumduğu ve işkence yapıldığını tespit eden tabip 
raporlarını değiştiren görevliler hakkında takibat yap
tırmadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı 
hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme (11/9) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜSMELER 
1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada

şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 1Q2 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

2. — Niğde Milletveküi Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin 
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde 

yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla- Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

4. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayıs^ta Taksim Alamnda yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca <bir Meclis Araştırması açılmasına üiişktin. öner
gesi. (10/26) 

6. — Adiaına Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri i e alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ndi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir MeeMs Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

7. — MSP Grupu adma Grup Başkanvekili Oğuz-
han Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yuba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Mecfei İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına, ilişiklim önergesi. (10/28) 

8. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşHun, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 1QQ ve 101 aci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

9. — Ankara Milletvekili Mustafa> Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 



11. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması. açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103. ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

13. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arikıadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

16. — Zonguldak Milletvekilli Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

17. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

18. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığında bazı 
işçilerin işten çıkarılmasının gerçek nedenlerini sap
tamak amacıyla Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/38) 

19. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş 
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge 
si. (6/58) (*) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/24) 

3. — îzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun. Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica 
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm. 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun. 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun. 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
rim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun. 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 



11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Istan-
oul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
jğlu"nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş-
icin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önsrgesi. (6/40) 

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Piskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. ('6/43) 

18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

21. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

23. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanıik Sanayi Anontim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan t>azı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/65) 

28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

29. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başiba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başiba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
m, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili 'beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

37. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya, 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

38. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
DlSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 



39. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

40. — İzmir MMetvekii Erol H. Yeşilpınar'ın 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

41. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

44. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

45. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

46. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

47. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözdü so
ru önergesi. (6/88) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
üişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

53. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru Önergesi. 
(6/92) 

55. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

56. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

57. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

58. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

59. — Muğla Miletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Muğla'da bazı kaymakamların görevden alınmasına 
ilişkin Devlet Bakanı (Başbakan Yardımcısı) ndan 
sözlü soru önergesi. (6/97) 

60. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

61. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine üişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

62. — Ankara Miletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/1001) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Qz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

64. — Artvin Miletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şaivşat kazasında meydana geleni olaylara iliş
kin Adaüöt Bakanından sözlü soru önergesi. (6/1Dİ2) 

65. — Niğde Miletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 



66. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddjeleri ile ülgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Balkanından sözlü soru 
önergesi, (S/HM) 

67. — Sivas Milletvekilli Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulücaımi Müzesi soygununa (ilişkin İçişleri Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

68. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi içlin sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(d/1106) 

69. — Çorum Milletvekili Mehmelt Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçülkel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6j/108) 

71. — Adana 'Mıi'llötvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki laşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/1019) 

,72. — Mardin Milletvekili AbdüHkadir Timurağa-
oğlu'nıun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/11Ö) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkiin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/1)11) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tamltma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milîdivekıiü Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevliHerinlin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın bele
diyelere yapılan yardımlara lilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6j/l 15) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürtoüz'ün Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş-
fleni Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

5 — 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et

kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 1 nci ek (Dağıtma ta
rihleri : 21 .3.1978; 18.5.1978) 

2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç İlçesi, Debfoağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumhı Muzaffer öner' 
in. TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

5. — Hendek İlçesi, Aşağıçakca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena-



tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek} (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayüı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir. Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi

nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978) 

15. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 

445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 . 1978) 

18. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

19. — Çalışma eski Bakanı Ali .Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve 
Ündeki Emine Şiniik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisû S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da-

,--• ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

X 20. — Devletçe işletilecek madenler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) -

21. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa-

} yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği-



ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve I 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 s 1978) | 

22. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet- i 
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

23. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 I 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine | 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge 
cici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve'Plan | 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

26. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) v 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'm, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkı a eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

31. — 1475 sayılı îş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132," 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

X 32. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu-ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5. . 1978) 

33. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihli : 7 . 6 . 1978) 

34. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 . 1978) 



35. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların infazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

36. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun tasa
rlısı ve Adlallieıt Kom/iısyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın 
özel affına dlair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120). (Dağıtana tarihi : 
14.6.1978) 

38. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayası : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

39. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın 
özel affına dair lüanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

40. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komasyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

41. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamıbahçeci'niın özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6! 1978) 

42. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya -
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Miüi Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1978) 

43. — Bursa Mületveluli Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hüfcüımksK eklenmesi 

halklkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sapsı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

44. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Salbri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Sernih Eryıldız'm, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 .1978) 

X 45. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi': 21 . 6 . 1978) 

46. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 2 2 . 6 . 1978) 

47. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında 'kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

49. — Balıkesir Milletvekili SaduUah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 .6 . 1978) 

_ 50. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 
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51. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, I 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6 . 1978) 

52. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6 .1978) 

53. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı ; 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

54. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde- I 
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An- j 
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara I 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının ayni 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve- j 

kül Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki : 27 . 6 . 1978) 

X 55. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1978) 

56. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 6 .1978) 

<167 nci Birleşim) 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 66'ya 1 nci Ek 

Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verimliliği 
Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik 
ve Mali Önlemler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının, «İçtüzüğün 
89 ncu Maddesi Uyarınca Geri Alınan» Tümü Hakkında 

Komisyonu Raporu. (1 /97) 

Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Plan Komisyonu 9.5. 1978 
Esas No. : 1/97 
Karar No. : 23 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıy

la alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki kanunu tasarısı, Komisyonumuzca daha önce görüşü
lerek 20 . 3 . 1978 gün ve 8 numaralı kararı ile Yüksek Başkanlığa sunulmuştu. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 . 4 . 1978 günlü ve 135 nci Birleşiminde yapılan görüşmeler doğrul
tusunda, yeniden görüşmek üzere İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre geri alınan tasarı ve üzerinde verilmiş 
önergelerle birlikte Komisyonumuzda yeniden müzakere edilerek karara bağlandı. 

1. Tasarının 1 nci maddesi ile ilgili 4 önerge; 2 nci maddesi ile ilgili 1 önerge, 3 ncü maddesi ile ilgili 
1 önerge, 5 nci maddesi ile ilgili 21 önerge ve tasarıya eklenmesi istenen yeni 6 nci maddeyle ilgili önerge 
tasarının genel gerekçe ve kapsamına aykırı düşeceği nedeni ile kabul edilmemiştir. 

2. Tasarının 5 nci maddesinin (m) bendinde Ha'ay Milletvekili Sabri Öztürk ve 4 arkadaşının vermiş 
oldukları önerge «27 . 7 . 1977 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun, 3 . 7. 1975 
tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesi; 5434 sayılı Kanuna 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı 
Kanunla eklenen ve 3 . 7 . 1975 tarihli ve 1922 sayılı Kanunla değiştirilen 1425 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (c) bendine bağlı «Emeklilik, gösterge tablosu» Komisyonumuzca kabul edilmiş ve 5 nci maddenin 
(m) bendi bu değişiklikle yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılan bu değişiklikle tasarı, Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan \ 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Antalya 
Muhalifim 

Kaya Çakmakçı 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Ankara 
Sebatı Ataman 

Artvin 
Mehmet Balta 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Sözcü 
istanbul 

Sevil Korum 

Ankara 
Muhalifim 

M. Kemal Erkovan 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Müfit Bayraktar 

Eskişehir 
Muhalifim söz hakkım saklıdır 

İsmet Angı 
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İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

İstanbul 
Metin Tüzün 

(Konya 
Yücel Akıncı 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Manisa 
Muhalifim 

Sümer Oral 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Ordu 
Muhalifim 

Bilâl Taranoğlu 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Nihan İt gün 

AH Gürbüz 
imzada bulunamadı 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Plan Komisyonunca Yeniden Düzenlenen 5 nci Maddenin (m) Bendi : 

MADDE 5. — m) 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43, 146 ve 1897 sa
yılı Kanunla değişik ek geçici 26 nci maddesi. 

27 . 7 . 1977 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun, 3 . 7 . 1975 tarih ve 1923 
sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesii; 5434 sayılı Kanuna 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayıh Kanunla eklenen 
ve 3 . 7 . 1975 tarihli ve 1922 sayılı Kanunla değiştirilen 1425 sayılı Kanunun 1 nci nraddeshfm (c) bendine Trağlı 
«Emeklilik Gösterge Tablosu.» 

..,>... >>€*-« -<•• 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 66'ya 1 nci Ek) 


