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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/208) (S. 

Sayısı : 322) görüşülmesine başlanarak, tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

17 Şubat 1979 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere birleşime 17 . 2 . 1979 saat 02.57'de 
son verildi. 

Başkan 
Cahit Karakaş 

Divan Üyesi 
Çanakkale 
İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Adana 
İsmail Hakkı Öztorun 

Başkan 
Başkanvekili 
Memduh Ekşi 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

» > - • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 55 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) (1) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerindeki görüşme
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Söz sırası şahsı adına lehte İstanbul Milletvekili 
Sayın Doğan Onur'un. 

Sayın Onur?... Yoklar. 
Aleyhte Sayın Halil Karaatlı?... Yoklar. 
Sayın Onur geldiler, buyurun Sayın Onur. 

(1) 322 S. Sayılı Basmayazı 16 . 2 . 1979 tarih 
54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclislin sayın üyeleri; 1979 yılı bütçesi üzerin-
deikıi kişisel görüşleı1im|i arz etmek üzere itouzurlıarı-
miizldayım. Yüoe Meclisıi saygı ile selamlıyorum. 

1979 yılıma (temelli çok eslkıilıere dayanan eıkomo-
mik. ve ısosyal zorluklarım baskısı altında giriddik. 1979 
imali yılı bütçeisıiınıin görüşüldüğü !bu günlerde 'bu so
runların ıtemiefade yafeun mâdenlere, Hükümdün ku
rulduktan sonra devraldığı sorunlara ve getirdiği ön
lemlere bir bakış idalha yapmaikta yarar görmekteyim. 

Tünkiye Cumhuriyetimin kurulmasından bu yana 
ekonomik ve ısosyal yaşama çoğunlukla yön vermiş 
oian sağcı ve tutucu dünya görüşü, sorunları hep ge~ 
İlip geçtici, tarihsel kökenleri olmayan sorunlar ola
rak göndü. Bu öngörme sonunda da alınan önlem
ler, hep kısa vadeli ve ekönomlinin, toplumsal yaşa-
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mim bütünüme yönelmeyen önlemler olarak kaldı. 
Böylece üikemllz ve (insanlarımız kısır bir döngünün 
için'de hapsedildiler. Her bunalımdan çıkış devresi 
yeni bir bunalımım başlangıcı oldu ve bu böylece 
sürüp gitti, ta ki, 1978 başında Ecevit Hükümeti iş
başına gelinceye •kadar. 

Sayın milletvekilleri, az evvel söylediğim sağcı 
dünya görüşümün korunlara bakış açısı en belirgin 
olarak 'hem bilimi adamları ve hem de balkımız ta
rafımdan 'ilik (kez 1975'te kurulan Birimdi MC'den 
(itibaren görülmeye başlandı. Kıbrıs olayları nedenliy
le belli bir sıkıntı -devresine güren ekonomiik yaşam, 
dış ilişkilerdeki bunalım ve sosyal olaylar Bininci 
MC Hükümetimin kurulmasıyla birlikte artıik önlene
mez olaylar haline geldiler. O yıllarda ülkemiizde et
mişimi yeni yenli göstermeye başlayan petrol krizi, dış 
ödemeler dengesi açığı ve daha birçok ekonomik zo
runla MC'cDİerıim artık devrimi 10 yıl önce kapatmış 
siyasi düşünceleri bir araya gelince ülkemiz bir yan
dan günde 2-3 inşamın yaşami'nı yitirdiği, diğer yan
dan da ekoımomilk zorlukların işinden çıkılmaz bir 
duruma geldiği bir ülke haline geldi. 

Yandaşlarına çıkar sağlamaktan başka hiçbir 
dürtüleri almayan, tüm hareketlerine bu kaygının 
yön verdiği MC'nin ssiyasi kadroları ve bürokratları 
sağcı dünıya görüşümün en belirgin uygulamalarım 
ortaya koydular, sorunların kaymaklarıma inmediler. 
Aksime kaynakları görmezden geldiler, sorunları bir 
bütün olarak değil, parça parça ve sanki birbirleriyle 
hiç iûişkiüi yokmuşçasına değerlendirdiler. Bkono-
mıiyi" ve 'özellikle dıe kamu kesimlimi emekçi kütleler 
içlin yokluk, açlık ve sefaletten başka hiçbir şey ifade 
etmeyen enflasyonla finanse ettiler. Kalkınma adı
na yapılan dengesiz girişiimller, dışa bağımlı sanayi
leşme, tasarruf eğilimlimin yok edilerek, tüketimin 
körüklenmesi, para ve emiisyom hacmindeki olağan
üstü artışlar, döviz tasarrufu yenime döviz savurgan
lığı bu dönemlin yarattığı sorunların kaynağı olarak 
hep belleklerde, anılarda kalacak, kısa vadeli dış 
borçların altıma girenler sayılarını şimdi keeıdilerintin 
bile haitırlamıadıkları, atlaslarda yerlerinli kendileri
min dahi bulmakta güçlük çöktükleri ülkelere borçla
nanlar sosyal patlatmalara da yanlış teşhisler koyup, 
yanlış çözümler getirdiler. Sokakta silahlı çatışmalar-
daki taraflardan birini suçsuz olarak ilan ettiler, on
lara, «Bunlar Devlete yardımcı oluyor» dodiiier. So
kaklar kan denizine dönerken de, babalarının kese
sinden yerlermiş gibi halkın cebimdeki paraya el uzat
tılar, yediler ve yedirdiler. 

Sayın müUetveklIleri, işte Ecevit Hükümeti, 1978 
yılı başımda kurulduğumda bunlarla karşılaştı. MC 
m in Başının deyişiyle «70 oent'e muhtaç bir Hazine» 
ve eski Roma kentlerine dönrniüş bir ülke; kısa vade
li dış borçları 3 yılda 30 katıma çıkarılmış bir ülke; 
bine yakın 'evladımı sokaktaki kanlı olaylarda kaybet
miş bir ülke; mal kıtlıklarımın olduğu, enflasyonun 
•% 30'ları çok geride bıraktığı bir ülke. 

Takdir dderslinıiz k)i, böylesine ağır sorumlarla do
lu bir ülkeyi devralan bir stiyasi kadronun, başlangıç
ta yapabileceği oldukça kılsMıdır; kısıltlı olmak zo
rundadır. Bu durumda yapılacak şey; ülkemin bir
denbire sanayileşmesini, kalkınmasını sağlamak de
ğil, ancak ve ancak kötüye güdişli durdurmaktır. Sağ
lıklı bir gelişmemin başlatılabileceği bir ortamı sağla
maktır. Hükümetimiz de 'bumu yaptı. 

1978 mali yılında para - kredi alamımlda, duş tica
ret ve ödemeler dengesi alanımda, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin ©tikim Ve verimli bir yapıya kavuşturul-
rnjası yolunda yapılanlar bunun en güzel örmekleri 
olarak ekonomik politika tarihinde yer alacaktır. 

'Bu zor koşullara ve istikrar sağlama özenlerime 
rağmen, ekonominin büyümesi de durdurulmadı. Bu 
çok zor ve kolay olmayan fişler başarılırfcen, cari fi
yatlarla MC'nin son dönemlerime oranla % 3 ora
nımda daha fazla yatırım yapıldı, 200 bin kişiye yeni 
iş olanakları sağlandı. Bu çok zor işi başaran Türk 
kadrolarını huzurunuzda tebrik '"etmeyi görev bili
yorum. 

«Toplumsal anlaşma» çerçevesinde bağıtlanan 
toplu iş sözleşmeleriyle, bu zoruklara rağmen, yüz-
binlerce işçiye insanca yaşama hakkı tanımdı. 

Emekli gösterge tablosu yenliden düzenlendi, ka
mu görevlilerinin maaşları artırıldı. Bunu başarı ile 
yapan kadroların elindeki Türkiye'min, ilerde daha 
mutlu, daha güzel olacağına 'inancım sonsuzdur. An
cak, Sayın Maliye Bakanımızın da belirttiği gibi 
böylesine dağıtılmış ve özellikle dış mali güçlere kıs
kıvrak bağlanmış bir ekomomıiyi bu bağlardan kur
tarmak, yeniden düzene kayabilmek için kısa süreli 
çözümler beklemek elbette yanlış olur. 

Bu nedenle, hiç kimise ktsia ısüreli çözümler bek-
lememeîıiıdıir, bu çak yanlış olur. Hiç kimse kısa sü
reli sibirîii çözümler olduğunu me düşünmeli, ne de 
bu tür iddialarla kamuoyunu yanıltmıaya çalışmalı
dır; yurtseverliğin gereği de ibuldur. 

Sayın milletvekilleri, şu sıralarda tartışmakta ol
duğumuz 1979 yılı bütçesi son derece gerçekçi yak
laşımlarla hazırlanmış bir bütçedir. Bu bütçe ile enf
lasyon hızımın yavaşlatılması, yatırımların canlandı-
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rılması, ödeneklerin gerçekçi hesaplara dayandırıl
ması sağlanmıştır. Ayrıca, ayrılan ödemeklerin bü
yük çoğunluğumun halka doğrudan hizmet götürmek-
ıte olan bakanlıklara ayrılmasıdır. Bu bakanlıklar; 
Bayındırlık Bakanlığı, Köy İşleri ve (Kooperatifler 
'Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Türkiye Elektrik Kuru
mu içim ayrılan ödenekler bunun en güzel kanıtları
dır. 

Belediyelerin 'sağlıklı geltir kaymaklarına kavuştu
rulması, sanayin teşviki, bu bütçe ile daha sağlam 
esaslara bağlanmiıştır. 

Ancak, şunu belirtmekte yarar var; bütçe yasası 
tek başına, çoğunlukta ıbir anlam ifade etmez. Bu, bu 
bütçe için de geçerlidir. Bu nedenle 'başta vergi ya
saları olmak üzere, çıkması gereken tüm yasaların 
bir an evvel çıkarılabilmesi için Yüce Meclislerin de 
dinden gelen azamli çabayı göıstermesi gerekmekte
dir. 

Halka 3 yılda çaeıktirdikleri yetmiyormuş gibi 
şimdi bir de buradaki çalışmaları engellemeyi bırak
maları gerekir diğer siyasii grupların. Afcslt takdirde 
halk bunu da MC'ciler'im suç defterine kayddmekte 
gecikmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, Ecevit Hükümeti toplumun 
özgürlüklerini ve .insan 'halklarını koruyan, hem de 
ekonomimin her ke'Sıimimlde büyümeler sağlayan bir 
yöntemle programını ve bütçesini gerçekleştirmek 
durumundadır ve isteğ'imdedir. Ekonominin çeşitli 
sektörlerdeki büyüme ve gelişmesi elde edilirken, ar
tan milli gdfrr bölüşülürken, toplumun şimdiye kadar 
ezilmiş, halkları elimden alınmış, emeklerinim karşılı
ğı verilrmemiş, güçsüzleındirilmıiş sınıf ve tabakaları
nım korunması da başlıca amaçları arasında olan bu 
bütçede hedefler gayet İyi bdlrienmıiştir. 

Ekonomide hızlı kalkınmayı sağlayacak en önem
li kesim kuşkusuz sanayileşmedir. Sanayileşmelerini 
tamamlamış toplumlarda ekoniornlk ve sosiyal güçler 
Ikenldl görev ve sorumluluklarının bilincine varmış
lardır. Sanayileşmiş ülkelerde milli gelirler artmış, 
insan mutluluğunum zaruri koşullarıyla ilgili pek çok 
sorun çözüme kavuşmuştur, tikel tarım ekonomisi 
ve az gdlşmıiş ısosyal koşullar içinde yaşantılarımı sür
düren toplumlardır ki, bağımsızlıklarına sahip ola
mamaktadırlar, milli gelirlerini artıraımamaktadır-
lar, çeşitli sosyal 'sorunlarını çözümleyememekte-
dirler. Bunlarım sonucu olarak da periyodik sosyal ve 
isiyasal patlamalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Türkiye gibi nüfus artışı çok yüksek olan ülke
ler, tarımdaki potansiyel gücü ne kadar ümit verici 

olursa olsun, kısa zamanda sanayileşmeden, böyle 
patlamaları önleme imkânıma sahip olamazlar. Tür
kiye'de ise aynı sosyal sınıf ve güçlerin hedefi hem 
hızla kalkınmak, hem de adaletli bölüşüm düzeni
mi kurmaktır. Bu bakımdan kalkınmış ülkelerim yüz
yıllardır sürdüregddlkleri toplum (düzenlini kendimize 
mutlak bir hazır elbise gibi kabul etmek yerline, bu 
bütçeyle kendimize ve 'hedeflerimize en uygun gele
nini bulmak ve uygulamak yolu tercih edlilmliştir. 

Değerli milletvekilleri, yine bu bütçeyle kanımız
ca aranılan şu; sağlıklı kalkınma düzeni kurup, kısa 
zamanda yoksulluktan, geri kalmışlıktan, ezilmek
ten ve haklarını kullanamaz bir milletlin fertleri ol
maktan çıkıp, bağımsız ve 'haysiyetli bir toplum dü
zeninin pınarına ulaşma yoluna varılacaktır. Bunun 
İçim ülkemizin dış güçlere bağımlılığını azaltıcı, gi
derek ortadan kaldırıcı bir politika izlenmiştir. Geç
miş iktidarların ülkeyi soktukları bu bağımlılık iliş
kilerinim temJizlenmeslnde 'Hükümetin en büyük yar
dımcısı, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi 
kitleler olacaktır. 

Ülkemizde kurtuluşun yolları ve yöntemleri bel
lidir. Türkiye, kurtuluşunu demokrasi içerisinde ka
larak gerçekleştirecektir. İşçiler, köylüler, memur
lar bu konuda kararlıdır ve Ecevit Hükümetinim ya
nındadır. İşçilerim, memurlarım, tüm yoksul kitlele
rim kararlı oldukları bir nokta daha var; emeği ile 
geçinenler boğazlarıındaki son lokmanın baş düşma
nının kim olduğunun bilincindedirler. Emekliçenin, 
işçilerim: düşünceleri ve kararlılıkları ülkenin bir da
ha geriye dönüşünü mutlak engelleyecektir. Tarih 
en iyi yargıç, halk en u'yi savcıdır. Onları bu mahke
menin elinden kurtarmaya Ecevit Hükümetinim tu
tarlı, sosyal ve ekonomik politikası yetecektir. Bu ne
denle geçmişim tüm kirliliklerini, tüm yanlış uygula
malarını temizlemeyi hedef alan 1979 yılı bütçesi için 
olumlu oy kullanacağımı. Bunun, her şeyden evvd 
ıhalkımıza karşı yerine getirmemiz gereken bir ödev 
olduğu inancıyla Yüce 'Meclise saygılar, sevgiler su
nuyorum. (CHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
Aleyhinde Sayın Halil Karaatlı, buyurun (AP 

sıralarımdan alkışlar). 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
1979 Bütçe müzakereleri münasebetiyle bir kere 

daha vatanımız, Devletimiz, her şeyimiz Türkiyemi-
zin meselderini, mjlleitimizim ihtiyaçlarını, dertlerini 
ve dileklerini, memleketimizin idaresini, siyasetini ve 
ekonomosini tartışma imkânı bulmuş oluyoruz. 
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Hükümetlerin bütçeleri onların devlet, rejim an
layışlarımı, kalkınma modellerini, hükümet olmaktaki 
niyet ve maksatlarını ortaya koyan belgelerdir. 14 
ay önce burada, bu Hükümetlin programını görüş
müştük. Geçen yıl bugünlerde yine burada bu Hükü
metin bütçesıimli görüşmüştük. Bundan kısa bir süre 
sonra Dördüncü Beş Yıllık Plan görüşmelerimi yap
mıştık. Bütün bu görüşmelerde bu Hükümetin iddia
larını dinledik. Aradan 14 ay geçti, bu Hükümet id
dialarında me kadar gayri samimi, gayri ciddi, tutar
sız olduğunu, kendi icraatıyla, kötü icraatıyla ortaya 
koymuştur ve ispat etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet işbaşına ge
lirken ne demişti: «Anarşiyi bir günde durduraca
ğız» demişti. «Batı ülkelerimde haksız yere bir kişi
nin öldürülmesi bile bir hükümetin düşmesi içlin ka
fidir» demişti. «Can güvenliğimi sağlayacağız» de
mişti. «Ucuzluk getireceğiz» demiişti. «Dış siyasette 
itibar sağlayacağız» demişti, «Kıbrıs meseldsinıi hal
ledeceğiz» demişti. «Ege sorununu çözümleyeceğiz» 
dermişti. Bir gün daha beklemeye tahammülümüz yok 
demiişti. 

Demişti de ne yapmıştı? 
Bugün Türkiye'de can güveenliği yoktur. Anar

şi başını almış yürümüştür. 14 ayda 1 267 cana kı
yılmıştır. Cumhuriyet Halik Partisi Grup sözcüsü ak
şam bu rakamları her me kadar küçültmeye çalıştıysa 
da, kendi vdballerıimi omuzlarından atmaya imkân 
yoktur, kendilerini sorumluluktan kurtarmaya im
kân yoktur. 

Yangınlar, soygunlar, hapishane firarları vukuatı 
adiye halimi almıştır. Evler, dükkanlar teker teker 
dolaşılmakta, zorbalar taraf undan makbuzlu makbuz-. 
isuz haraç toplanmaktadır, haraç. Vatandaşın yolu 
kesilmekte.. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Toplayanlar 
kıim? 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Kimler ol
duğunu merak edersemiz makbuzlarını ibraz edebili
riz. Utanırsınız, mahcup olursunuz. 

Kimler haraç toplarsa toplasın sorumluluk sizin 
omuzlarınızdadır. (CHP sıralarımdan gürültüler) Hü
kümet sizsiniz, iktidar sizsiniz, önlemekle yükümlü 
olan, sorumlu olan sizsiniz. Kendinizi her halükâr
da hiçbir surette vebalden kurtaramazsınız. (CHP 
sıralarından gürültüler) itiraz etmekle kendinizi te
mize çıkaramazsınız. (CHP sıralarından gürültüler) 

Vatandaşın gece sokağa çıkabilmesi tnr cesaret 
meselesi 'halime gelmiştir. 
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MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bizim Hü
kümet dönemlimde mi? 

HALİL 'KARAATLI (Devamla) — Sizin iktidar 
döneminizde. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
HALİL KARAATLI (Devamla) — Sizin icraa

tımızda, sizin himaye ettiğimiz zorbalar yüzünden. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Biz hima

ye etsek siz buraya gelemezsiniz. 
HALÎL KARAATLI (Devamla) — 1978 yılında 

yükseköğretim kurumlarının çoğu, bilhassa eğitim 
enstitüleri kapatılmış, eğitim yapılamamış, gençlerin 
ibir yılı heder edilmiştir. 

Bugün eğitim kurumlarında kilsimi bir sükûn sağ
lanmış gibi görünüyorsa da, bu solum dışında ve kar
şısında olanların ezilmedi, solun hâkim kılınması, ya
ni Roma sulhu ile sağlanmıştır. Eğitim enstitülerin
den binlerce genç kovulmak, dövülmek, sürgün edil
mek, kaydı silinmek suretiyle perişan edilmiştir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yalan söy
lüyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, müda
hale etmeyin. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Maalesef bu 
Hükümet döneminde öğrenci tayinleri yapılmıştır. 
Hiçbir hükümet döneminde görülmeyen öğrenci sür
günleri yapılmıştır, öğrenci nâkilleri yapılmıştır, öğ
renci tayinleri yapılmıştır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Siıain gibi 
kapı dışarı atmadık ya. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Vesikaları
nı önünüze serersek utanırsınız, eğer utanma duygu
nuz varsa. (AP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yaptık 
yaptık; ama sizin gibi kapı idışarı atmadık. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale et
meyin, lütfen. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Maalesef 
bu Hükümet döneminde, bugün Türkiye'de, kanun 
ve nizam hakimiyeti daha büyük bir ihtiyaç halini 
almıştır. Anarşi, Türkiye'nin gündemimde daha 
'büyük bir mesele haline gelmiştir. Bu Hükümetin 
olaylara bakış ve onları değerlendirme tarzı yanlış
tır. Bu Hükümet anarşik olaylara karşı tedbir al
makta ürkeklik, beceriksizlik, korkaklık ve çekingen
lik göstermiştir. Bu Hükümet işlenen cinayeâerim 
takipçisi olmamıştır. Malatya Belediye Başkanı mer
hum Hamilt Femdoğkı ve aile efradınım katilleri kim
dir; soruyoruz? Nerededir bu katiller; cevap verin? 
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iktidarsınız, bu katilleri bulmaya ve onları ceza
landırmaya mecbursunuz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — MC İkti
darı, cevap. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Başka olanlar 
da var, onlardan da bahset. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — İstanbul Üni
versitesi katliamının failleri nerededir? İstanbul Üni
versitesi katliamının failleri kimleridir? Bunlara ce
vap vermeye mecbursunuz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Cevap, MC 
iktidarı. 

HALİ KARAATLI (Devamla) — Aradan 14 
ay geçti; bu kadar suçlar, bu kadar zorbalıklar bu 
kadar takipsiz kalamaz. Bu sizin aczinizi göstermek
tedir. 

Hani Ümraniye vahşetinin failleri? Devletin ver
diği görevi yapmanın bedelini hayatıyla ödeyen Yar
bay Cihangir'in, İlgaz Aykutlu'nun katilleri nerede? 
Nerede Abdi İpekçinin katilleri? Nerede haksız ye
re öldürülen diğer vatandaşların katilleri? 

Kahramanmaraş katliaınınKn vebali tamamen bu 
hükümete aıitüir. Kahramanmaraş'ta asırlardan beri 
oturan vatandaşlarımız, yine bu özellikleriyle asırlar
dan beni kardeşçe geçinmişler, aralarında hiçbir ni
fak, hiçbir niza, hiçbir iıthilaf çıkmamış ve tarihin 
hiçbir dönemlinde bu iktidar döneminde olduğu gibi 
Kahramanmaraş'ta hatta Türkiye'min hiçbir yerinde 
böyle katliam, böyle bir cinayet olmamıştır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yakında 
bir yerde daha planlarsınız siz. 

HALÎL KARAATLI (Devamla) — Kahraman
maraş'ı barut fıçısı haline siz getirdiniz. Göz göre 
göre ve geliyorum diyen tehlikeyi görmediniz ve ön
lemediniz. Kahramanmaraş'ta günlerce, günlerce va
tandaşın birbirini katletmesine ve buradaki büyük 
katliama seyirci kaldınız. 

Kahramanmaraş Valisi, kemdi eski İçişleri Ba
kanınız siıkıyönetim ilanını istediği halde, kendi ba
kanınızın ikazına kulak asmadınız, itibar etmediniz. 
Sizin yerinize ve sizden önce .muhalefet, olayları ön
lemek. için sıkıyönetim gerektiğimi ve bu hususta 
Hükümeti destekleyeceğini söylediği zaman, orta
lığı toza dumana kattınız ve mangalda kül bırakma
dınız. Ama • somunda kemdi hatanız önünde eğiimdk 
mecburiye timde kaldınız. Niçin bu kadar cana kıyıl
dıktan sonra sıkıyönetime razı oldunuz? Siz muha
lefeti değil, muhalefet sizi sikıy ön etime razı etmiş
tir ve de bu konuda size oy vermiştir, desteklemiş

tir. Anarşiyi önleyecek hangi tedbiri aldınız getirdi
niz de muhalefet buma karşı çıktı? Hani Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Kamumu? Hani asayişle ilgili, 
hani anarşiyi önleyecek kanunlar ve tedbirler? Ni
çin Parlamentoya getirmiyorsunuz? Muhalefet; Dev
let Güvenlik Mahkemeleri Kanunu çıkarmakta, asa
yişle ilgili kanunlarda, anarşiyi önleyecek kanunlar
da sizi desteklemeyi bir vatan görevi, şerefli bir gö
rev olarak bilmekte ve sizin bu tedbirleri hâlâ getir
memizi beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, aslımda bu Hükümetin 
temsil ettiği Cumhuriyet Halik Partisi zihniyeti yıl
larca her türlü fitneyi ve fesadı teşvik etmiş, mem
leketin ve milletin başına bela olan musibetleri ber
taraf edecek tedbirler alındığı zamian, bu tedbirleri 
ve müeyyideleri, «Özgürlükleri kısıtlayıcı zincirler» 
olarak nitelemiş ve değerlendirmiştir. Yalnız güçlüye 
hayat hakkı tanıyan doğa kanununun savunması bu 
zihniyetin işidir. İsyanları, işgalleri masum hareket
ler alarak gören ve gösteren bu zihniyettir. Bugün 
bu Hükümetin hâlâ kafasını işgal eden şey, 141 ve 
142 noi maddelerin kaldırılması, Türkiye'de komü
nist partisinin kurulmasıdır. Akıllarınca, bunlar olur
sa, Türkiye'de anarşi duracakmış, bolluk olacak
mış, ortalık güllük gülistanlık olacakmış. Türkiyenin 
meselesi bu değildir Türkiyenin derdi bu değildir. 
Türkiye'nin ihtiyacı bu değildir. Aslında Hükü
metin heves ettiği şeyler Türkiye'nin en büyük sıkın
tısıdır, en büyük baş belasıdır. Türkiye, beynelmi
lel komünizmin tehlikesü ve tehditi altındadır; bu 
tehdit ve tehlikeleri Türkiye'nin bir ihtiyacı gibi gös
termek ve bunun peşinde koşmak gaflettir, dalalet
tir. 

Değerli - milletvekilleri, bugünkü Hükümeti teş
kil ©denler yıllarca dünyada eşi ve emsali görülme
miş bir muhalefet örneği vermişlerdir. Hükümete 
muhalefet etmişlerdir. Devlete muhalefet etmişler
dir, düzene muhalefet etmişlerdir, rejime muhalefet 
etmişlerdir; muhalefet edecek şey bulamayınca, kendi 
kendilerine muhalefet etmişlerdir. Cumhuriyet Halk 
Partisinin hâlâ siyasi literatürde yeni belli değildir, 
'yolu belli değildir; ortanın solu mudur, solun orta
sı mıdır, demokratik sol mudur, sosyal demokrat mı
dır, sosyalist midir, nedir? Hâlâ Cumhuriyet Halk 
Partisi, kemdi adını kendisi koyamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu memleketin 'mekteple
rinde okuyan yüzbinlerce masum evladını siyasi ha
sımlarına karşı silah olarak kullanmaya yeltenip 
gençleri sokağa dökenler gençlerin birbirlerini 
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kırmasının yolunu açanlar bunlardır. Siyasi ra
kiplerini yıpratabilmek için, onlara leke sü
renler ve kendi devletlerinin itibarını zedelemek 
pahasına da olsa kendi hükümetlerini dışarıya jurnal 
edenler bunlardır. Kendi memleketlerini kötiileyen-
ler, kötü gösterenler, batmış gösterenler, ifla's etmiş 
gösterenler, 'bütün dünyaya, cihana batimış gösteren
ler bunlardır. Hükümetti güçsüz bırakabilmek için 
işçiyi greve teşvik eden, öğrenciyi işgale ve boykota 
teşvik edenler, arazi işgallerini körükleyenler, me
mura itaatsizliği tavsiye edenler bunlardır. Yabancı 
sermayeye, yatırıma, dış krediye, Boğaz Köprüsüne, 
Keban Barajına hayır diyenler bunlardır. NATO'ya 
hayır diyen, Sosyalist Enternasıyonere girenler, bağ
lantısız ülkeler grubuna heves edenler bunlarıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir hükümetin memleketi 
iyi idare edebilmesi için, içeride ve dışarıda, ciddi, 
güvenilir, tutarlı ve istikrarlı olması lazımdır. Dün 
NATO'ya «Hayır», bugün «Evet» diyeceksiniz; dün, 
«Rusya'dan bize zarar gelmez» diyeceksiniz, sonra 
NATO anlaşmasına imza atacaksınız; dün IMF'ye 
«Hayır» diyeceksiniz, bulgun avuç açıp, boyun büke
ceksiniz; dün yabancı sermayeyi, dış krediyi hor 
göreceksiniz, bugün kapı kapı dolaşacaksınız; bir ta
raftan bağlantısız ülkeler grubuna girmeye heves ede
ceksiniz, diğer taraftan Sosyalist Enternasyonel'e gi
receksiniz; bir taraftan Amerika'ya, «Gölge etme 
«ihsan istemez» diyeceksiniz, diğer taraftan avuç aça
caksınız; olmaz böyle şey. «Şöyle olursa duvarın öte
sine geçerim, böyle olursa duvarın berisinde kalırım», 
olmaz böyle şey. 

Bu tutarsızlıklar yalnız ısizin değil, Türkiye'nin 
de itibarını sarsmıştır. Bugün artık Donkişot edasıyla 
dış münasebetlerde netice almanın mümkün olmadı
ğını sağır sultan bile bildiği halde siz hâlâ bu yolda 
ısrar sermektesiniz. Türk ekonomisini enkaz olarak 
gösterip, müflis olarak ilan etmek Türkiye'nin iti
barını yıkmaktır. Ekonomiyi iflasın eşiğine götür
mektir. 

Değerli milletvekilleri, Türk ekonomisi asıl bu 
Hükümetin elinde iflas etmiştir. Ak günler çoktan 
mevta olmuştur. Ucuzluk vaatleri çoktan hayal ol
muştur. Niçin ak günleri ağzınıza almıyorsunuz? 
Niçin hatırlamıyorsunuz ak günleri? Niçin bu mille-
<te vaat ettiklerinizi hatırlamıyorsunuz? Çünkü bu 
vaatlerinizi kendıinıiz bile unuttunuz. 

Hükümet, artık hayatı çekilmez hale getirmiştir. 
Enflasyon; bu Hükümet dönem'inde Türk parası de
ğerini yitirmiştir. Zamlar başını almış yürümüştür. 
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Türkiye bir taraftan pahalılığın, bir taraftan da yok
luğun ıstırabını sizin döneminizde yaşamaktadır. Bu
gün bir paket margarin bulmak, bir paket tütün ye
tiştiren, dünyada en çok tütün yetiştiren ve dışarıya 
en çok tütün satan bir memleket olan Türkiye'de, 
bir paket sigara bulmak, ilaç bulmak, gaz bulmak, 
tuz bulmak, mazot bulmak bir mesele halini almış
tır. Çiftçinin malı yok pahasına elinden alınmakta
dır. Yatırımlar durmuştur, ekonominin dengesi kay
bolmuştur. işsizlik artmıştır. Karaborsa ve kıtlık mil
leti canından bezdirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet dönemin
de partizanlık almış yürümüştür. Devlet hizmetleri 
yandaşlara peşkeş çekilmektedir. 67 vilayetin 67 va
lisi değiştirilmiştir, 67 vilayetin 67 milli eğitim müdü
rü değiştirilmiştir. YSE müdürü değiştirilmiştir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hepsi de
ğişecek. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Cumhuriye
tin hiçbir döneminde, hiçbir hükümet döneminde bu 
kadar memur kıyımı, bu kadar memur katliamı yapıl
mamıştır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sizin gibi 
deli itleri getirmedik. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — 67 vilayetin 
valisinin değiştirildiği, milli eğitim mfüdürünün de
ğiştirildiği hiçbir dönem gösteremezsiniz, mahcup 
olursunuz. İtiraz ettikçe kendi hatalarınızla karşıla
şacaksınız ve mahcup olacaksınız. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — İktidar 25 yıldır 
sizde. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — İdareciler, 
öğrenciler, odacılar, şoförler, işçiler, binlerce devlet 
görevlisi yerinden, yurdundan edilmiştir, hem de kış 
ortasında göçe zorlanmıştır, ekmeğinden edilmiştir. 

Kooperatiflerin seçimle işbaşına gelmiş olan yö
neticileri görevlerinden uzaklaştırılmış, kooperatif
lerdeki demokratik yönetim sizin tarafınızdan han
çerlenmiş ve anti demokratik yönetim icraatınızda 
yandaşlarınız işbaşına getirilmiştir, anti demokratik 
yollarla. Bütün kooperatif birliklerinin başında kim
ler var; bakın, görün, mahcup olursunuz. Burada da
ha dün akşam söylendi, hafızanız bu kadar nisyan ile 
mi malul? Akşamdan beri ne çabuk unuttunuz. 

Size arz edilen isimleri, verilen isimleri, Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsü, paritizanca yapılan tayin
lerde kötü ve müflis icraatlarında kendisini akşam 
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savunamamıştır. Kendinden önceki dönemleri kötü
lemek suretiyle, kendilerini mazur göstermeye yelten-
mıişltir. Aslında her şey, her şey vatandaşın gözleri 
önünde cereyan •etmektedir. Kendi borazanınızı din
lemekten, başka tarafsız «basını otamaya ve takip öt
meye cesaret edebiliyor musunuz? 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — O da, Ah
met Kabaklı tabii. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Türkiye'de demokratik düzen caridir. Tür
kiye yeni tür düzen, yeni ıbir rejim, yeni bir kalkın
ma modeli arayışı içinde değildir. Kalkınma modeli 
olarak karma ekonomi modeli benimsenmiştir. Bu, 
Anayasanın kabul ettiği bir modeldir. Dünya millet
leri arasımda farklı ekonomik sistemlerle kalkınan ül
keler mevcuttur. Dünyada başka sistemlerle de kal
kınan ülkeler vardır. Batı ülkeleri hürriyetlerini fe
da etmeden kalkınaMlmişlerdir. Kaldı ki, bizim sis
temimiz karma ekonomi düzenidir. Bugün komünist 
ülkeler bile yabancı sermayeye kapılarını açmış, kâr 
ve prim esasına yönelmiş, kapitalist ülkelerle ilişkile
rini gelıiştirmiştjir. Aslında, kendi kusurlarını ve kı
sır anlayışlarmı düzene ve sMeme yüklemek yanlış 
ve çarpık bir anlayıştır. Bu anlayış Türkiye'yi idare 
edemez. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti bü
yük bir devlettir. Bu devletin bir düzeni vardır, bu 
devletin düzenine Cumhuriyet Halk Partisi harp ilan 
etmiştir. Bu devletin düzenine bozuk düzen demiş
tir, yıkılası düzen demiştir, bu düzen değişecek de
miştir; ama yerine ne getireceğini söylemek cesareti
ni bile gösterememiştir. 

Dünyada ekonomik sistemler bellidir; Türkiye'de 
karma ekonomi düzeni vardır. 'Kapitalist sistem var
dır, komünist isüstem vardır. Türkiye Cumhuriyetinin 
kabul ettiği bu karona ekonomi düzenini mi yıkacak
sınız? Onun yerine ne getireceksiniz? Kapitalist dü
zeni mi getirmek istiyorsunuz; komünist düzeni mi 
getirmek istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı, süreniz dolmak üze
redir, lütfen toparlayınız konuşmanızı. 

çıkması, onun koruması ve onu yüceltmesi mümkün 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, işte bu Hükümet anarşiyi 
önleyeceğim vaadinde bulunduğu halde, anarşiyi teş
vik ettiği için ve iktidarı döneminde anarşinin kat 
kat artmasına mani olmadığı için, Kahramanmaraş' 
ta yüzlerce vatandaşın katliamına seyirci kaldığı için, 
seyirci kalması ve iktidar olması dolayısıyla sorum
lu olduğu için, bu Hükümet ucuzluk vaat ettiği hal
de, milleti aldattığı, kandırdığı, zam getirdiği, zulüm 
getirdiği için, yokluk getirdiği için, kıtlık getirdiği 
için, kanun ve nizam hâkimiyetine Türk Milletini da
ha fazla muhtaç bıraktığı için, Türk Milletinin iti
barını dışarıda kötülediği ve Türk Milletinin itiba
rına leke sürdüğü için ve bütün bu icraatıyla bu mil
leti idareye layık olmadığını ispat ettiği için, bu Hü
kümetin bütçesine kırmızı oy vereceğim ve bu Hü
kümetin bütçesine kırmızı oy vermeyi bir vatanse
verlik telakki ediyorum. 

Bu münasebetle hepinizi saygıyla selamlarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Dün Yüce Meclise sunmuş olduğum 1979 Mali 
Yıh Bütçe Tasarısı üzerinde grup sözcüleri tarafın
dan yapılan eleştirilere cevap vermek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, herşeyden önce söz alarak 
bu Bütçe konusundaki görüşlerini açıklamış bulunan 
sayın sözcülere ve şahısları adına konuşan arkadaş
larımıza Hükümetimiz adına teşekkürlerimi sunarım. 

Bu konuşmalarda da bir kere daha vurgulandığı 
gibi, bütçe; Parlamento çalışmaları içinde yasal yö
nüyle olduğu kadar, denetim yoluyla da en önemli 
çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. 

Geçmiş yıllarda Cumhuriyet hükümetlerinin büt
çeleri bu anlayış içinde eleştirilmişti; bu yıl da buna 
tanık olduk. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız burada bir noktayı 
ayrıca dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu yılki büt
çe sunuşumuz muhalefet sözcüleri tarafından bir öl
çüde yadırgandı. Bunun böyle olacağını biz de za
ten önceden biliyorduk. Çünkü şimdiye kadar olan 
sunuşlarda gerek ekonomimizin genel görüntüsü, ge
rekse hükümet faaliyetleri tümüyle olumlu açıdan, 
olumlu yönüyle Meclisin huzuruna getirilm'işti. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Hay hay. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Gaziantep) — Kapita

list düzen yok mu yani? 
HALİL KARAATLI (Devamla) — Düzenin yı

kılmasını hedef gösterdikleri içindir ki, düzen yıkıcı
larına sahip çıkmıştır Cumhuriyet Halk Partisi, on
ları teşvik ve himaye etmiştir. Şimdi böyle bir iktida
rın, bu Hükümetin, bu memleketin düzenine sahip 
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Geçmişteki sunuş konuşmaları gözden geçirildiği 
zaman görülecektir ki, bunların ortak özelliği daima 
olayların, olumlu yönlerinin ortaya konmasından iba
rettir. 

Bir başka deyişle, ekonomimizin karşı karşıya bu
lunduğu sorunlar hemen hemen hükümetler tarafın
dan hiç dile getirilmemiş, ortalık daima gül - gülis
tan gösterilmek yoluna gidilmiştir. 

Bunun en son örneği olarak bizden önceki Hükü
metin Parlamentoya sunduğu 1977 Mali Yılı Bütçe
sini zikredebilirim. Bu bütçeyi önce basına sunan, 
sonra Millet Meclisine ve Senatoya sunan zamanın 
Maliye Bakanı, ısrarla bir noktayı vurguluyordu ve 
diyordu ki : «Bu bütçe Meclislerimize geldiği zaman 
bunun açık olduğu iddia edilecektir. Sizin önünüzde 
şimdiden ifade ediyorum, bu bütçe bir denk bütçe
dir.», 

Buradaki müzakerelerde de bu görüş tekrar edil
miş, o sırada ekonomimizin karşı karşıya bulunduğu 
ciddi sorunlara değinilmemeye ayrıca özen gösteril
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, oysa şimdi ise bu bütçenin 
altında yatan gerçek bugün apaçık önümüzdedir. Za
manın Hükümetinin denk olarak sunduğu ve denk 
olduğunu iddia ettiği 1977 Mali Yılı Bütçesi 35 mil
yar liralık bir açıkla kapanmıştır. 

Biz, bu yıl bütçemizi sunarken bunun boyutları
nı ve dayanaklarını ortaya koymakla birlikte, eko
nomimizin karşı karşıya bulunduğu ciddi sorunları 
ve bunların kaynaklarını da belirterek, 1979 Mali Yı
lı Bütçesi ve bu bütçeyle birlikte uygulamayı karar
laştırdığımız politikaların nedenlerini Meclislerimizin 
önüne getirmeyi doğru bulduk. 

Bu yaklaşımımız muhalefet sözcüleri tarafından 
yadırgandığı içindir İki, benim bu doğrultudaki ko
nuşmam Sayın Demirel tarafından bu Hükümetin 
ekonomik aılanda bir çıkmaz içinde bulunduğunun 
bir ikrarı gibi gösterilmek istendi. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu gerçeklere ters 
düşen bir yorum ve anlayıştır ve nedeni de şimdiye 
kadar olan hükümetlerin, biraz önce arz ettiğim gi
bi, olayları sadece olumlu yönleriyle buraya getir
meyi ve sorunları saklı tutmayı âdet edinmiş olma
larıyla ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe müzakerelerinde 
bir başka nokta daha yadırgandı, o da şudur: 1978 
yılını gerçek yönleriyle Yüce Meclisin önünde sergi
leyebilmek için, ister istemez gerilere doğru gitmek 
gerekiyordu. 

Bu, aynı zamanda bugünün muhasebesinin yapıl
ması açısından önemli ve gerekli olduğu kadar, bu 
muhasebenin geriye dönük bölümünün ortaya kon
ması açısından da gerekliydi. 

Muhalefet sözcüleri, 1978'in muhasebesini yap
mak yönü üzerinde durmakla birlikte, nedense, ko
nunun öteki yönünün illa geçilmesi üzerinde ısrar et
tiler, 

Oysa, 1978 yılı, olumlu ve olumsuz yönleriyle, 
nasıl bu Hükümetin zimmetindeyse, daha önceki yıl
lar da bu muhalefetin zimmetindedir. Halkımızın 
olayı tüm yönleriyle ve açıkça görebilmesi için, yal
nız 1978 yılının değil, 1978 yılına bizi getiren alay
larla birlikte, geçmiş yılların hesabının da ortaya ko
nulmasında zorunluluk vardır. Biz, bu anlayış içeri
sindedir ki, 1978 yılını tüm yönleriyle, olumlu olum
suz yönleriyle ortaya koyarken, 1977 ve ondan ön
ceki yılların da aynı biçimde ortaya konulmasını ge
rekli bulduk. 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçeve içinde başlayan 
görüşmelerde, muhalefet sözcüleri, geniş bir biçimde 
konuya yaklaşarak, bütçe yanında milli gelir, üretim, 
dış ticaret, dış borçlar, devlet gelirleri, enflasyon, de
valüasyon, yatırımlar ve üretim konusunda görüşle
rini açıklamış bulunuyorlar. 

Şimdi ben de bu çerçeve içinde, bu konularda 
Hükümet olarak düşündüklerimizi, sizlere arz edece
ğim, 

Bütçe görüşmeleri, hükümetlerin tüm faaliyetleri-
nii gözden geçirme niteliğini taşıdığı için, bu konular 
dışında, görüşmeler sırasında ayrıca dış politika ve 
genel yönetimle ilgili çeşitli konular da burada tar
tışma (konusu yapıldı. Bunlar, kuşkusuz, önümüzdeki 
günlerde ilgili Bakanlıkların bütçeleri görüşülürken, 
derinliğine ve genişliğine, ayrıca tartışılacaktır. Fa
kat, önemli gördüğüm için, dış politikayla ilgili bir 
konuyu, öteki konulara geçmeden önce, sizlerin önü
nüze tekrar getirmekte yarar görüyorum. 

Bu konu Kıbrıs ile ilgilidir. Milli Selamet Partisi 
adına konuşan Sayın Erbakan, Hükümetimizin üç 
dolar için Kıbrıs'ı feda etmek niyetinde olduğunu, 
konuşmasında birkaç kez iddia etmiş bulunuyor. 

Bu gerçek dışı iddia, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bizi şaşırtmış ve üzmüştür. Kıbrıs Barış Ha
rekâtını, olumlu ve başarılı bir biçimde sonuçlandır
dığımız zaman, sorumlu bir devlet görevinde bulu
nan Sayın Erbakan'ın, Hükümetimizin Kıbrıs soru
nuna ilişkin tutumunu gayet iyi bildiği ve sağlıklı bir 
biçimde değerlendirebilecek durumda olduğunu umut 
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ediyorduk. Sayın Erbakan'm, 1974 Barış Harekâtını 
gerçekleştirmiş bir yönetime, bu kürsüden, bu ölçü
de asılsız ve ağır bir suçlama yöneltmiş olması ger
çekten hazin ve ibret vericidir. 

Şimdi Sayın Erbakan'a, huzurunuzda Hükümeti
miz adına soruyorum : Hükümetimiz, bugüne kadar 
Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türklerinin meşru haklarının han
gisinden vazgeçmiştir? Kıbrıs Türk toplumunun 1974 
öncesinin 'insanlık dışı koşullarına geri döndürülme-
sini amaçlayan hangi tertip karşısında bu Hükümet 
hoşgörüyle davranmıştır? Sayın Erbakan bu sorula
rımıza yanıt olarak tek bir somut örnek veremeye
cektir değerli arkadaşlarım. 

Sayın Erbakan, yukarıda değindiğim iddialarına 
dayanalk olarak Maraş'ın boş tutulmuş olmasını zik
retti. Kendileri 1975 yılından 1977 sonuna kadar 3 
yıla yakın bir zaman Cephe Hükümetlerinde, ortak 
olarak, görev yapmıştır. Kendilerine soruyorum : 
Görevde bulundukları bu süre içinde Maraş'ta ne 
yapılmıştır? Bir aylık Hükümetimiz döneminde açı
lışı gerçekleştirilen Maraş'taki Otelcilik Okulunda biz 
hükümetten ayrıldıktan sonra Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyinde Maraş'ı iskân niyetinde olmadığı
mız konusunda bunlara güvence veren Milli Selamet 
Partisinin de ortak bulunduğu o zamanki Hükümet 
değil midir? Ne Hükümetimiz, ne de Kıbrıs Türk 
Federe Devleti Maraş'ın nihai yasal statüsünün de
ğişmesi konusunda kimseye vaatte bulunmamıştır. 
Aksi iddialar tümüyle gerçek dışıdır. 

Gerek Sayın Erbakan, gerekse öteki sözcü arka
daşlarımız dış ilişkiler çerçevesi içinde, özellikle böl
gemizdeki ülkelerle olan ilişkilerimize de değindiler, 
bu konuda da bazı eleştirilerde bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, dünkü sunuş konuşmamda 
açıkladığım gibi, Türkiye olarak, özellikle bölgemiz
deki ülkelerle olan ilişkilerimizi geliştirmeye ayrı bir 
önem vermiş bulunuyoruz. Bu çerçeve içindedir ki 
bugün Irak'la dünden ayrı bir noktadayız. Yine aynı 
nedenledir ki bugün Türkiye ile Libya arasındaki 
bağlar her zamandan daha sıkı ve güçlüdür. Aynı 
anlayış içinde öteki komşu ülkelerle olan ilişkileri
mizi de, özellikle ekonomik alanda, geliştirme yolu
na gitmiş bulunuyoruz ve bunda da olumlu sonuç
ları şimdiden almaya başlamış durumdayız. 

Sayın Erbakan bu arada Türk Hava Yollarının 
İsrail'e sefer yapmış olmasını eleştiri konusu yaptı. 
Oysa değerli arkadaşlarım, Türk Hava Yolları İs
rail'e uçak seferlerini uzun bir süreden beri durdur
muş bulunuyor. Bunun yerine Türkiye ile Libya ara

sında uçak seferlerine başlanmış olduğunu, ayrıca yi
ne Türkiye iie Libya arasmda deniz seferlerinin de 
düzenlenmiş olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. 

Saym sözcülerin eleştirilerinde üzeninde en çok 
durduğu konulardan biri ekonomik alanda milli ge
lir oldu. Âdeta aralarında sözbirliği yapmış gibi, 
1978 yılında Türk ekonomisinin büyümesinin durdu
ğundan, kalkınma hızının sıfıra düşmüş olduğundan 
söz ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, hemen açıklamak isterim 
ki, bu iddia gerçek dışıdır. Ekonomimiz 1978 yılın
da, eldeki geçici verilere göre % 3 oranında büyü
müştür. Bilindiği gibi Devlet İstatistik Enstitüsü bu 
konudaki çalışmalarını 2 yahut da 3 aşamada yürüt
mektedir. Milli gelir hesaplarıyla ilgili olarak ilk tah
minler temmuz ayında, ikinci tahminler kasım ayın
da yapılmakta ve ancak yılın tamamlanmasından 
sonra da üçüncü tahmin biçiminde geçmiş yıla ait 
milli gelir hesapları yayınlanmaktadır. Şu sırada ka
sım ayına ait bilgiler elimizde bulunuyor. Bu bilgi
lere göre 1978 yılında Türk ekonomisi j % 3 oranın
da büyümüştür. Bu noktaya değinen Sayın Demirel, 
konuşmasında sıfırdan söz edilirken, bunun, nüfus 
artışı da gözönünde tutulduğu zaman, geriye kalan 
net artış anlamına geldiğini açıklığa kavuşturmuş bu
lunuyor. Fakat tam bir değerlendirme açısından, bu
nun yeterli olmadığı açıktır. Bir yandan geçmişteki 
yılları bürüt olarak söyleyeceksiniz, yani Türkiye'nin 
nüfusunda her yıl % 2,5 - 2,6 oranındaki artışı bir 
tarafa bırakacaksınız ve yalnız 1978 yılından söz 
ederken, net bir rakam bildirmek için bu yola gide
ceksiniz ve arkasından 1978 yılında ekonomideki bü
yümenin sıfır olduğunu söyleyeceksiniz... 

Değerli arkadaşlarım, sanıyorum ki, bu samıimi 
bir yaklaşım ve aynı zamanda gerçekçi bir yaklaşım 
değildir. Aynı yoldan gittiğimiz zaman gördüğümüz 
manzara şudur : 1977 yılında, Devlet İstatistik Ens
titüsünün rakamlarına göre, büyüme oranı % 4'tür, 
nüfus artışını çıkardığınız zaman geriye ancak '-% 1 
kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktayı açıklığa kavuş
turmak için sanıyorum İki, geriye dönerek bir değer
lendirme yapmak gerekir. Elimizdeki bilgilere göre 
1972 - 1977 yılları arasında Türk ekonomisi ortala
ma % 7 dolayında büyümüş görünmektedir. Yalnız 
tam bir değerlendirme yapmak için, bu dönemli ken
di içinde ikiye bölmemiz gerekir. 1972'den 1974 yılı 
sonuna kadar olan dönem Türk ekonomisinin kendi 
olanaklarıyla büyümesini oluşturduğu ve sürdürdüğü 
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bir dönemdir. Bu dönemde dış kaynak transferinin 
olmadığı, tam aksine Türkiye'nin kendi kaynakla
rından birikmiş borçlarının bir kısmını tasfiye etmek 
yoluna gittiğini görürüz. 

Buna karşılık ikinci dönemde, yani 1975 yılından 
itibaren başlayan dönemde yine c/c 7 dolayında bir 
kalkınma hızı gerçekleşmiş olmakla birlikte, Türki
ye'nin büyük ölçüde borçlanma yoluna gittiğini gö
rürüz. 

Bir başka deyişle 1975'ten sonraki yıllardaki bü
yüme Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla değil, dışarı
dan aktardığı kaynaklarla olmuştur ve önemli olan 
şudur ki, 1977 yılı sonunda, 1977 yılı içinde bu kay
naklar kurumaya başlayınca, onunla birlikte kalkın
ma hızı da birdenbire düşmüş ve % 4'e inmiştir. 

O halde şunu gözönünde tutmak gerekir ki, Tür
kiye'de kalkınma hızı daha 1977'de düşmeye başla
mıştı. Çünlkü, bir anlamda ekonomimizin soluğu tü
kenmişti arkadaşlarım. 1978 işte bu dönemin bir de
vamıdır ve kıt kaynaklar içinde içeride ve dışarıda 
ekonominin, bir çıkmaza sokulduğu, itildiği bir dö
nemde gerçekleştirilen bir kalkınma hızıdır. 

Bu arada çok kez üzerinde durulduğu için, baş
ka ülkelerle de karşılaştırmak suretiyle bir değerlen
dirme yapmakta yarar olduğunu sanıyorum. 

Dünya Bankası tarafından son yapılan bir yayı
na göre, sanıldığı gibi Türkiye, kalkınma hızında, Ja
ponya'dan sonra ikinci gelen ülke değildir. Bu yayın
da ortaya konulan gerçekler şunlardır: 1960 - 1976 
döneminde Türkiye'de gayri safi milli hâsıla artışı, 
ortalama % 4,2 olmuştur. Buna karşılık aynı dönem
de Brezilya'dakıi artış 4,8; Yugoslavya'da 5,6; Porte
kiz'de 6,5; İspanya'da 5,5; Japonya'da 7,9; Roman
ya'da 8,4 ve .nihayet Güney Kore'de de 7,3'tür. 

O halde, Türkiye'nin son yıllarda bu alanda or
taya koyduğu sonuçları değerlendirirken, yalnız ken
di rakamlarımızla yetinerek bundan büyülk övgülü 
sonuçlar çıkarmak yerine, Türkiye'nin hemen hemen 
aynı düzeyde bulunan ülkelerle bir karşılaştırmasını 
yaparak, ona göre objektif değerlendirme yapmak 
daha yerinde olur. 

Sayın sözcülerin milli gelirle birlikte üzerinde en 
çok durduğu konulardan bir başkası da üretim oldu 
ve genellikle 1978 yılında üretimin yer yer büyük 
ölçüde azaldığından söz edildi. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de üretim alanın
daki tıkanıklık aslında 1977 yılında başlamaktadır. 
Bu nedenledir ki, 1977 yılında gayri safi milli hâsıla 
artışı da ancak % 4 olarak gerçekleştirilmiştir. Bu

nun nedeni, yine dünkü konuşmamda açıkladığım 
gibi gerekli girdilerin sağlanamaması nedeniyle sana
yi alanlında kapasite kullanımının büyük ölçüde düş
mesinden kaynaklanmaktadır. 

Sayın Demirel, dün gece buradaki konuşmasında, 
1977 yılında sanayiin tüm girdilerimin karşılandığını, 
oysa 1978 yılında bu karşılanamadığı için sanayide 
büyük kapasite düşmesi olduğunu ve bunun da işsiz
liğe yol açtığını ileri sürmüş bulunuyor. 

Elimizdeki bilgilere göre, 1977 yılında Türkiye* 
de kapasite kullanımı sanayide büyük ölçüde düş
müş bulunuyordu. İstanbul Sanayi Odası tarafından 
yıl sonunda, yani 1977 yılının sonunda yapılan bir 
anket sonucundaki İstanbul ve bölgesi Türk Sanayii
nin hemen hemen yarısına yakın bir bölümünü oluş
turmaktadır, kapasite kullanımının % 52 olduğu sap
tanmıştır. Bu yıl yeniden yapılan bir araştırma so
nucunda, bulunan oran da, aşağı - yukarı ona yakın
dır. 

Kaldı ki, biz 1978 yılında sanayi alanında girdile
rin karşılanmaması dolayısıyla bir sorunla karşı kar
şıya bulunduğumuzu açıklamaktan çekinmemiş bulu
nuyoruz. Gerçekten girdileri beklenen ölçüde karşı
lanamadı ve bu yüzden de sanayide üretim beklenilen 
düzeye çıkmadı. 

Bunun dışında, üretim rakamları gözlendiği za
man birçok alanda önemli sayılabilecek artışlar ol
duğunu burada ayrıca eklemek isterim. Linyitte ar
tış % 12'dir, kamu sektöründe. Demir cevherinde ar
tış % 22 olmuştur. Elektrik üretiminde artış % 4'tür. 
Pamuk ipliğinde !% 4,5, pamuklu dokumada '•% 16,6, 
yün ipliğinde <% 14,3, yünlü dokumada % 9 artış 
vardır. Azotlu gübrelerdeki artış özellikle dikkati çe
kicidir. 1978 yılında kamu sektörünün ürettiği azot
lu gübrelerde % 64 oranında artış gerçekleştirilmiş
tir. Çimentoda artış % 16'dır. Kok ve kok tozunda-
ki artış % 10 olarak belirlenmiştir. Ham demirde ar-

. tış % 5,6'dır. Sıvı çelikte % 16, hadde mamullerinde 
1%; 12 artış vardır. Bunun yanında, özellikle kâğıt 
üretiminde durma ve hatta yer yer azalma olduğunu 
da eklemek isterim. Ayrıca bazı kimyasal ürünlerde 
de yine aynı şekilde duraklama ve azalmalar gözlen
mektedir ki, bunlar da biraz önce arz ettiğim neden
den kaynaklanmaktadır. 

Üretim konusu tartışılırken, Sayın Demirel Türki
ye'de petrol üretiminin % 7 oranında düşmüş oldu
ğunu burada ifade etti. Değerli arkadaşlarım, bura
da bir maddi hata olduğunu sanıyorum ve Sayın De-
mirel'in bir yanlış bilgiyi almış olduğuna inanıyo-
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rum. Çünkü Türkiye'de petrol üretimi 1977 - 1978 
yılında azalmamış, aksine artmıştır. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına aittir o rakam, 1977 budur. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — 1975 - 1976 yıllarında bu alandaki üre
timde düşüşler görülmektedir. 1977'de toplam petrol 
üretimi 2 713 000 tondur. 1978'deyse 2 735 030 ton 
olmuştur. 

Söz konusu azalma Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığıyla ilgilidir ve bu ortaklık çerçevesinde ge
çen yıl 35 gün süren bir grevin yer almasından kay
naklanmaktadır. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Süleyman 
Demirel'in de söylediği budur işte? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Petrol konusundan söz açılmışken bir 
başka noktayı da, değerli arkadaşlarım huzurunuzda 
açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Sayın Demirel dün geceki konuşmasında bu Hü
kümete nasıl bir ekonomi devredilmiş olduğundan 
söz ederken, 600 bin ton petrolümüz olduğunu ileri 
sürdü. Hatırladığım kadarıyla daha önceki beyanların
da 6 aylık bir petrol stokunun devredildiğinden söz 
edilmişti. Bu kez bir aylık bir petrol stokundan söz 
edildi. 

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin petrol ithalatı 16 mil
yon tonu bulmaktadır ve burada belirtilen hacimdeki 
bir petrol stoku ancak 15 günlük bir ihtiyacı karşıla
yabilecek niteliktedir. Hemen eklemek isterim ki, bunu 
değerlendirirken, yani bu ölçüde bir petrol ya da 
benzin stokunun devredilmiş olduğunu ileri sürerken, 
onun yanında devredilmiş olan petrol borçlarını da 
hatırlamak gerekir. Çünkü, bu petrollerin bir bö
lümü, bu biçimde sağlanmış petrollerdi ve Hükü
met olarak işbaşına geldiğimiz zaman yalnız Irak'a 
330 milyon dolar petrol borcumuz vardı ve bu borç 
zamanında ödenmediği için büyük kaynaklar ayrıla
rak inşa edilmiş olan petrol boru hattı işlemez du
rumdaydı. Ayrıca Libya'ya da yine 47 milyon dolar
lık bir borç oluşmuştu ve bu borç zamanında öden
mediği için Libya da Türkiye'ye petrol teslim et
meyi durdurmuş bulunuyordu. 

Görüyorsunuz ki değerli arkadaşlarım, olayların 
tam bir açıklığa kavuşması için istesek de, istemesek 
de geriye gitmek zorunluluğu kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Burada Yüce Meclisin önünde hükümet 
devredildiği sırada şu kadar petrol stokunun mevcut 
olduğunu söylemek, olayın aslını açıklamaya yeterli 

değildir. Onun altında yatan bir başka gerçeği de be
raberinde söylemek gerekir ki, o da şimdi sizlere arz 
ettiğim gibidir. 

Saym Demirel ayrıca Hükümetleri zamanında ya
pılan işleri ortaya koyarken, Kerkük petrolünün Ak-
denize akıtılmış olduğunu ileri sürdü. Sanıyorum ki 
burada da bazı düzeltmelere gerek vardır. Bu boru 
hattının temeli, hepimizin bildiği gibi 1974 yılında 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti tarafından atıl
mıştır. Bu birinci gerçektir. 

ikinci bir gerçek de; biraz önce arz ettiğim gi
bi biz işbaşına geldiğimiz zaman bu borudan petrol 
akmıyordu. Ancak Irak'la yaptığımız anlaşmadan 
sonra, borçlarımızın bir ödeme planına bağlanmasın
dan sonra, büyük kaynaklar ayrılarak gerçekleştiril
miş olan bu petrol hattına işlerlik kazandırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konuya geçmeden 
burada bir noktayı daha bilgilerinize sunmak istiyo
rum: Sayın Demirel'in öteki alanlar yanında, özellik
le enerji alanında büyük uzman olarak tanındığını ve 
böyle olduğunu biliyoruz ve sık sık konuşmalarında, 
Türkiye'nin enerji sorunları ve bu sorunların, kendi
sinin başında bulunduğu Hükümetler tarafından çö
zümlendiği ileri sürülmüştür. Acaba durum öyle mi
dir? Bunu da sizlere bir kısa karşılaştırma şeklinde 
açıklamak istiyorum. 

Dünya Bankasının yine son yayınlarından birisi
ne göre, 1960-1975 döneminde, çeşitli ülkelerdeki ener
ji üretim artışı gözden geçirilince, Türkiye'nin çok 
gerilerde kaldığı görülmektedir. Bu yayına göre.... 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Nere
den açıklıyorsunuz? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Dünya Bankasının bir yayınından bah
sediyorum efendim. 

Bu yayına göre, 1960-1975 yılında, yani 15 yıllık 
donemde Cezayir'deki enerji artış oranı % 10,1, Ma
lezya'da % 34,6, Lübnan'da ı% 11, İsrail'de '% 32,8, 
Yunanistan'da |% 13,2, Türkiye'de ise ı% 6,8Mir. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Baş
langıç ve sonuç yılları? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — 1960 - 1975 yıllarından söz ediyorum. 

Bununla geride bıraktığımız dönemde, bu alanda 
harcanmış olan çabaları inkâr etmek istemiyorum; fa-
ıkat sanıyorum ki şu rakamlar bütün bu çabalara rağ
men, Türkiye'n'in bu alanda da hangi noktada bulun
duğunu açıklıkla ortaya (koyabilecek niteliktedir. 

Sayın ımillötvekillıeri, değerli sözcülerin en çok üze
rinde durduğu konulardan bir başkası enflasyon ol-
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du. Sayın Demirel'in bir canavar olarak nitelediği, ki 
jfcâttdis1ine bu noktada ben de yüzdeyüz katılıyorum, 
bu sorunun nasıl kaynaklandığı ve bugün hangi nok
tada bulunduğu gerçekten tartışılması gereken bir ko
nuldun 

Dünkü konuşmamda, 1977 yılı başında büyük bo
yutlara ulaşan 'bir enflasyon devraldığımızı söylemiş
tim. Milliyetçi Hareket Partisinin sayın sözcüsü, be
nim 1977 yılı sonlarında Cumhuriyet Senatosundaki 
'bir konuşmamı, bu vesile ile burada, kürsüde dile ge
tirdi. Sanıyorum ki o konuşmamla buradaki açıkla
malarım arasında herhangi bir çelişki olmadığı bir 
kere daha ortaya çıkmıştır. Bunu ben daha o zaman, 
o konuşmamda ortaya koymuştum ve sonradan olu
şan rakamlar o zamanki tahminlerin doğru olduğunu 
ortaya koydu. 

1978 yılında ise, elimizdeki rakamlara göre, Ara
lık ayı sonu itibariyle toptan eşya fiyatlarındaki artış 
<% 48,7 olarak gerçelkleşmiş bulunuyor. Her nedense 
gerek Sayın Demirel, gerekse öteki sözcüler, 1977 yıl
lında enflasyonun % 20 dolaylarında olduğunu, 1978 
yılında ise % 60 - 70 oranını bulduğunu söylemek 
yoluna gittiler. Bunun bu şekilde rakamlanması için, 
özel Mr neden olduğunu sanmıyorum; fakat öyle tah
min ediyorum ki, istatistikleri kullanırken, yığılımlı 
rakamları ya da ortalama rakamları almak, bazen 
başka başka rakamlar ileri sürmek fırsatını veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci yol seçilirse, yani or
talama rakamlar kullanılacak olursa, gördüğümüz du
rum da şöyledir : 1977 yılında ortalama rakamlara 
göre fiyatlardaki artış % 24, 1978 yılında fee \% 52. 
Fakat sanıyorum ki burada Türkiye'deki fiyat artış
larının ne zaman başladığı, daha doğrusu ne zaman 
büyük boyutlara ulaştığı gözönünde tutulacak olur
sa, bu ikinci yolun, ortalama fiyatlardan gitmenin, 
beraberinde objektif bir sonuç getirebileceğinden şüp
he etmek için nedenler olacaktır. Çünkü Türkiye'de 
son yıllarda hızlanan enflasyon, aslında 1977 Eylülün
de başlamıştır; eylül, ekim, kasım ve aralık ayları 
Türkiye'de fiyatların geçmiş yıllar rakamlarının çok 
üstünde arttığı aylarıdır. Enflasyon, kaynağı olan pa
ra arzındaki artış ve emisyon artışıyla birlikte, 1978 
yılına da sarkmış ve 1978 yılının ilk yarısını tümüyle 
etkisi altına almıştır. Ancak ikinci yarıdan itibaren 
durumun değiştiğini ve fiyatlardaki artış hızında 
önemli düşme eğiliminin ortaya çıktığını görüıyoruz. 
Dün bunu huzurunuzda rakamlarla arz etmiştim. 1977 
Eylül rakamı, 1978 Eylül rakamıyla karşılaştırılacak 
olursa, fiyatlardaki artış hızının oran olarak 1978'de1 

yarıya inmiş olduğu görülecektir. Ekim ayı için du
rum böyledir, kasım ve aralık ayları için de durum 
yine böyledir ve toptan bir değerlendirme yapıldığı 
zaman, 1977 yılının son 4 ayında fiyatlardaki artış 
oranı, toptan eşya fiyatlarındaki artış oranı j % 19'ü 
aştığı halde, 1978 yılının aynı dönemindeki artışın 
% 12 dolayında kaldığı görülür. Fakat ne olursa ol
sun, şunu eklemek gerekir ki, enflasyon hâlâ karşı 
karşıya bulunduğumuz ciddi sorunlardan biridir ve 
bu nedenledir ki biz 1979 yılı Bütçesini Yüce Heye
tinize sunarken, ekonomimizin karşı karşıya bulundu
ğu sorunlar arasımda enflasyonun en önemli yeri iş
gal ettiğini açıkça bildirmek yolunu seçmiş bulunu
yoruz. 

Bu bütçe, aynı nedenledir ki, gerek (boyutları iti-
bariyle, gerekse bu bütçe ile birlikte uygulamaya ko
nulacak politikalarla birlikte Türkiye'de enflasyonun 
hızını kesmeyi amaçlayan bir 'bütçe olarak düşünül
müş ve öyle oluşturulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyonla birlikte deva
lüasyon üzerinde de çeşitli yönleriyle duruldu. Önce 
şunu belirtmek gerekir ki devalüasyon, kuşkusuz is
tenilen bir şey değildir; fakat zamanı geldiği halde, 
zorunlu olduğu halde yapılmaması halinde, beraberin
de getirebileceği sakıncalar ve zararlar da önemlidir. 
Biz işoaşına geldiğimiz zaman Türk parası zaten 
fiilen devalüe edilmiş bulunuyordu. Türkiye'deki fi
yatlarla dünya fiyatları arasında oluşan farklar ne
deniyle ve Merkez Bankasının döviz rezervinin tü
müyle erimiş olması yüzünden transferlerin durdurul
muş olması nedeniyle ithalatımız tıkanmış ve ihracat 
olanaklarımız da giderek azalmaya başlamıştı. Uygu
lanan ithalat yolları Türkiye'ye olduğumdan daha pa
halı ithalat yapılmasını beralberinde getiriyordu. İşte 
bu nedenledir ki biz o zaman fiilen olmuş bir olayı 
tüscil etmek yoluna gittik ve 1 Mart tarihindeki bir 
kararla Türk parasının değerini yabancı paralara gö
re yeniden düzenledik. Bunun sonuçlarının kısa za
manda görüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. 
Nitekim, Nisan ayından itibaren ihracatımızda artış 
başladı ve yine onu izleyen aylardan itibaren işçi dö
vizlerinde evvelce başlamış olan azalma durdu ve hat
ta artma eğilimi kendini gösterdi. 

Bu gelişmenin sonu, 1978 yılı rakamlarında açık
ça kendimi göstereibilecek niteliktedir. Türkiye'nin 1977 
yılında 1 753 000 000 dolar olan ihracatı, 1978 yı
lında 2 288 000 000 dolara çıkmıştır. !% 30,5 ora
nında bir artış söz konusudur ki, bu geçmiş yıllarda 
gerçekleştirilmiş olan artışın birkaç kat üstündedir. 
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Yine aynı nedenledir ki, 1977 yılında 982 milyon do
lara inen ve özellikle son aylarda devamlı düşüş eği
limi gösteren işçi dövizlerindeki bu eğilim de durmuş 
ve yıl sonu üitibariyle işçi dövizleri geliri de 983 mil
yon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

İhracaitımızdaiki artıştan söz edilirken, Sayın Er-
bakan ve aynı zamanda Sayın Demire! tcu artışın ta
rım ürünlerinden kaynaklandığını ve sanayi ürünlerin
de antış değil, aksine azalma olduğunu Meri sürdüler. 

Değerli arkadaşlarım, bu gözlem de yanlıştır. Yı
lın ilk yarısında durum böye olmakla birlikte, ikin
ci yarıdan itibaren sanayi malları ihracatında da ar
tış hızlanmış ve yıl sonunda sanayi malları ihracatı 
toplamı da bir önceki yılın üstüne çıkmıştır. Bununla 
birlikte Türkiye'nin gerçeklerini burada tüm yönle
riyle ortaya koymak açısından bu konunun bir başka 
yönünü de kısaca sizlere sunmak istiyorum. 

Türkiye ihracat alanında geçmiş yıllarda beklenen 
çabayı göstermemiş ve bu nedenle de ekonomimiz 
büyümekle birlikte ihracatımızda buna paralel bir 
büyüme gerçekleştirilememiştir. Öyle sanıyorum ki, 
başka ülkelerle karşılaştırmalı olarak sunacağım şu 
rakamlar bu gerçeği daha açıkça ortaya koyabilecek
tir. Yine Dünya Bankası tarafından yayınlanan ista
tistiklere göre, 1970 - 1976 döneminde, yani son 6 
yıl içinde bazı ülkelerde ihracat artış oranı şu şekil
dedir: Brezilya'da % 10,3; Kıta Çin'inde j % 16,2; Yu
goslavya'da f/o 5,8; İspanya'da % 11,3; İsrail'de 
% 9; Japonya'da % 14,3; Avusturya'da % 15,8; 
Macaristan'da i% 13,5; Bulgaristan'da % 10,4 ve ni
hayet Yunanistan'da % 12,3. Buna karşılık bu dönem
de, yani 1970 - 1976 döneminde Türkiye'de ihracat 
artışı ortalama % 1,9 dolayında kalmıştır. 

Bu da, sanıyorum ki değerli arkadaşlarım, ekono
mimizin dışa dönük yönü itibariyle ne kadar ciddi 
bir sorunla karşı karşıya bulunduğumuzu ve aynı za
manda bu sorunun çözümlenmemesi için geride bı
raktığımız yıllarda yeterince çaba harcanmamış ol
duğunu açıklıkla ortaya koymaktadır. Komşumuz Yu
nanistan'da yıllık ihracat, gayri safi milli hâsılanın 
!% 15'ini bulmaktadır. Buna karşılık Türkiye'nin ih
racatı geçmiş yıllarda gayri safi milli hâsılanın % 5' 
inin hiçbir zaman üstüne çıkmamıştır. Bu nedenledir 
ki, bu konuda gösterilecek çaba büyük önem kazan
makta ve ekonomimizin dışa bağımlılığının azaltıl
ması açısından ayrıca bir özellik içermektedir. 

Dış ticaret konusu, bizi istesek de istemesek de, 
dış borçlar konusuna tekrar getirmektedir. Dünkü ko
nuşmamda, bu nedenledir ki bu konuyu çeşitli yön

leriyle Yüce Heyetinize sunmak zorunluğunu duy
muştum. Bu konuda bir objektif değerlendirme yap
maya mutlaka ihtiyaç vardır değerli arkadaşlarım. 
Çünkü, geçmişte dış ticaret açığının borçlanma yo
luyla kapanmasının ve bu politikanın sürdürülmesi
nin Türkiye'yi getirdiği nokta ve böylece ortaya çı
kan sorun, bugün her zamandan daha düşündürücü 
ve önemli olarak karşımızda bulunuyor. 

Türkiye son 3 yılda, 1975, 1976, 1977 yıllarında 
bildiğiniz gibi 10,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı 
vermiştir. Aynı dönemde Türkiye'nin 10,5 milyar do
larlık borçlanma yoluna gittiğini ve bu borçlarının bü
yük bir kısmının da kısa vadeli borçlar biçiminde 
oluştuğunu görüyoruz. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Kısa vadeli borç 
ne demek?.., 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOÖLU (De
vamla) — Kısa vadeli borç derken, orta vadeli ve 
uzun vadeli borçlar anlaşılmaması gerektiğini, sayın 
arkadaşımın bu sorusu üzerine burada açıklamak is
terim. 5 yıldan itibaren olan borçlar, 7 yıla kadar ge
nellikle, orta vadeli borçlar olarak kabul edilir; daha 
uzun vadeli borçlar ise, uzun vadeli borçlar olarak 
adlandırılır, 3 yıl ve daha av zadeli borçlar, genellik
le kısa vadeli borçlardır. Fakat, acı olan şudur ki de
ğerli arkadaşlarım, Türkiye, geride bıraktığımız dö
nemde kısa vadeli değil, hatta çok kısa vadeli dene
bilecek bir biçimde borçlanmak yoluna gitmiştir. 

Dövize çevrilebilir mevduat diye sağlanan kredi
lerin, mevduat şeklinde sağlanan kredilerin büyük bir 
bölümü, ya vadesizdi ya da 3, bazen de 6 ay vadeliy
di Ve bu paraları Türk bankalarına getirip yatıranlar 
(Ki bunlar bazen firmalar, bazen bankalardı) bunları 
istedikleri zaman ya da bu vadelerin sonunda, her 
zaman çökmek olanağını ellerinde tutuyorlardı. İş
te Türkiye'nin 1977 içinde giderek artan güçlüğü ve 
nihayet 1977 sonlarında bir çıkmaza girmiş olması 
bundan kaynaklanmaktadır. 

Türkiye'nin 1974 yılı sonunda toplam olarak yal
nız 229 milyon dolar kısa vadeli borcu vardı. 1975 yı
lında bu borç 1 338 000 000 dolara çıktı ve böylece 
bir yılda >% 500 artmış oldu. 1976 yılında bu borçlar 
3 342 000 000 dolara yükseldi, yani bir yılda 
2 004 000 000 dolar artmış oldu. 1977 yılı sonunda 
ise borçların toplamının 6 010 000 000 dolara çıktı
ğını görüyoruz. Bir yılda 2 668 000 000 dolar artış 
söz konusudur. Tümünü bir arada değerlendirecek 
olursak, 1974 yılına göre 1977 yılı sonunda Türki
ye'nin kısa vadeli borçlarının 30 kat arttığı gibi bir 
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gerçekle karşı karşıya kalırız. Bugünkü döviz darbo
ğazının temelinde de, değerli arkadaşlarım işte bu 
gerçek yatmaktadır. 

Türkiye, 1977 yılına kadar bu kısa vadeli borçlan
malarla dış ticaretindeki açığı kapatmaya ve ithalat
tım bir ölçüde sürdürmeye çalışmıştır. Bunu yapar
ken, zaman zaman borç ödemek için tekrar borç al
mak yoluna gitmiştir ve yine aynı nedenle giderek 
artık koşullarına bakmadan ve bunlar üzerinde daha 
çok durma gereğini duymadan borçlanmak yoluna git
miştir. Alınan borçların bu şekilde yığılması da 1977 
yılı sonunda artık Türkiye'yi aşamayacağı bir nokta
ya getirmiştir. 

1'978 yılı başında, bu koşullar altında işbaşına geldi
ğimiz zaman, Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarabil
mek için, bir yandan vadesi gelen borçları yeni bir 
ödeme programına bağlamak, öte yandan da yeni dış 
kaynak oluşturmak gerekiyordu. Dünkü konuşmam
da da arz ettiğim gibi, birinci konuda, yani vadesi 
gelen borçlarımızın yeni bir ödeme programına bağ
lanması konusunda tümüyle olumlu bir sonuca var
mış olduğumuzu söyleyebilecek durumdayız. Şimdi
ye kadar yapılan anlaşmalarla 15 ülkeye olan 1,1 mil
yar dolar dolayındaki borcumuzun ertelenmesi kesin
leşmiştir. Dünya bankalarına olan 3,1 milyar dolarlık 
borcumuzun ertelenmesiyle ilgili çalışmalar da son 
aşamasına gelmiş bulunuyor. 

Yeni kaynak bulma konusuna gelince; dün sayın 
sözcüler burada Hükümetin çalmadığı kapı kalmadığı
nı, buna karşın hemen hemen hiçbir kaynak bulunama
dığını ileri sürdüler. Oysa değerli arkadaşlarım, 1978 
yılı içinde tüm bu güç koşullara rağmen bu alanda 
da önemli sayılabilecek bir sonuç elde etmiş bulunu
yoruz. 1978 yılı içinde program kredisi ve döviz ola
rak, nakit biçimdeki döviz olarak, Türk ekonomisi
nin 680 milyon dolar yeniden hizmetine girmiştir. 
Ayrıca, proje finansmanı için de çeşitli ülkelerle 
uluslararası kuruluşlardan sağlanan imkânlar 1,3 mil
yar doları bulmaktadır. Tümüyle böylece 2 milyar 
dolara yakın bir dış kaynak 1978 yılında Türk eko
nomisinin emrine girmiş bulunuyor. Sayın Erbakan 
bütün bu çabalara rağmen bir dolar bile bulunmadı
ğından söz ederken, bir yandan da 1978 yılı içinde 
Türk ekonomisinin yeniden 2 milyar dolar borçlan
dırılmış olduğunu ileri sürmüştür. Bu konudaki çeliş
ki açık olmakla birlikte, sanıyorum ki, asıl vurgunla-
mak istediği nokta da, bütün bu güçlüklere rağmen 
1978 yılı içinde bu ölçüde bir kaynağın Türk ekono
misinin hizmetine konulmuş olması olgusu idi. 
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I Sayın milletvekilleri, şimdi de bütçe açığı üze-
I rinde durmak istiyorum. Grupları adına konuşan sa-
I yın sözcüler dün bu konuyu da, gerek 1978 yılına, ge-
I rekse 1979 yılına dönük yönleriyle uzun uzun eleş

tirme konusu yaptılar. Bu arada 1978 yılı bütçesinin 
I 50 ya da 75 milyar açık vereceğinden, 1979 yılı 
I bütçesindeki açığın da 150 milyar lirayı bulduğun-
I dan söz edildi. 
I Değerli arkadaşlarım, gerçek şudur ki, 1978 büt-
I çesi bugün bulunduğu noktada, yani elimizdeki ra-
I kamlara göre, Kasım ayı sonu itibariyle, ödemelerle 
I gelirler arasında 7 milyar liralık bir fark göstermek-
I tedir. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Harcama-
I lan tam yapsaydınız ne olacaktı acaba? 

MALİYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
I (Devamla) — Yıl sonuna kadar bu farkın bir miktar 
I artacağını ve 1978 mali yılı sonunda 1978 bütçesinin 
I 10 ya da 15 milyar liralık bir açıkla kapanacağını he-
I saplıyoruz. Bu rakam bir yıl önceki rakamla, yani 
I 35 milyar liralık açıkla karşılaştırıldığı zaman, sanı-
I yorum ki varılacak sonuç, şimdiye kadar Türkiye'de 
I enflasyonun en önemli kaynaklarından biri olan büt-
I cenin artık bu durumunun giderilmiş olduğu şeklin-
I de kendini gösterecektir. Çünkü, 10-15 milyar liralık 
I bir açığı, biz, Türkiye'nin bugünkü koşulları içinde 
I kontrol edilebilir bir açık olarak görüyoruz. 
I 1979 bütçesine gelince; bu bütçe giderleriyle ol-
I duğu kadar gelirleriyle de gerçekçi bir biçimde tah-
I min edilmiş ve hazırlanmış bir bütçedir. Öyle ki, ge-
I lirler tahmin edilirken 1978 yılında, vergi gelirlerin-
I den, öteki devlet gelirlerinden % 40 ve 50'yi bulan ar-
I tıslar olduğu halde, 1979 yılının kendi koşulları kendi 
I içinde değerlendirilmek suretiyle daha mütevazi artış 
I oranları öngörülmüştür. Gelir olarak 1979 bütçesi bir 
I önceki yıla göre % 30 dolayında bir artış öngörmekte

dir. 
I Gider olarak da yine bütçenin boyutları sapta-
I nırken 1979 Programının gereklerini yerine getirmek 
| için, yatırım ödenekleri ve öteki ödenekler alanında 
I bunların tam olarak karşılanması çabası gösterilmek-
I le birlikte, aslında büyük bir bütçenin beraberinde 

getirebileceği sakıncalar da gözönünde tutularak, bu 
I bütçe Türkiye'nin bugünkü gerçeklerine uygun bir 
I bütçe olarak hazırlanmıştır. 
I 1979 bütçesi kendi içinde bir açığı içermemekte-
I dir. Yalnız bütçenin uygulamasında sayın sözcülerin 
I de üzerinde durdukları fon mekanizması, bu ba-
I kımdan objektif bir biçimde değerlendirme konu-
I su yapılmalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de fon mekanizma
sının uygulanması, geride bıraktığımız yıllarda ve 
Adalet Partisi Hükümetleri zamanında başlamıştır. 
Bu mekanizmanın bütçe uygulamalarına esneklik ge
tirmek açısından bir işlevi olduğunu kabul etmek ge
rekir; fakat bu işlev giderek öyle büyütülmüştür ki, 
Türkiye'de, dün buradaki konuşmalarda da dile ge
tirildiği gibi, bütçenin başlangıç noktasıyla uygula
ma sonunda vardığı noktayı saptamak giderek güç-
leşmiştir. Biz bu gerçeği gözönünde tutarak bu yıl 
fon uygulamasını belli noktalarda açıklığa kavuştur
mak ve sınırlamak yoluna gittik. Bundan önceki uy
gulamalarda geerktiği zaman birçok alanda Maliye 
Bakanının o konuda öngörülen ödeneği gerektiği ka
dar artırabileceği öngörülmüş bulunuyordu. Yani bir
çok zaman herhangi bir sınır dahi düşünülmemişti. 
Bu yıl bu sınırlamalar belirlenmiş ve ancak belli alan
larda bu uygulamaya olanak sağlamak yoluna gidil
miştir. Böylece, öteki alanlarda olduğu gibi, bu alan
da da bütçenin olağanüstü büyümek suretiyle bera
berinde getireceği sakıncalar kontrol altına alınmış 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe konusu tartışılırken 
yatırımlar üzerinde haklı olarak ayrıca duruldu. Bu 
konuda durumu da sanıyorum ki çeşitli yönleriyle 
açıklığa kavuşturmak yararlı olacaktır. 

1978 yılında öngörülen, bütçe içinde öngörülen 
yatırım harcamaları toplamı 62 600 000 000 liradır. 
Elimizdeki rakamlar yıl sonu itibariyle bunun i% 99 
oranında gerçekleşeceğini göstermektedir. 1979 yılı 
bütçesinde yatırımlar için öngörülen ödenekler top
lamı 89 600 000 000 liradır ve bir yıl önceki bütçe 
gerçekleşmelerine göre % 43'ü bulmaktadır artış. Ay
rıca, Kamu İktisadi Teşebbüsleri için de 95 800 000 000 
liralık artış öngörülmüştür ve bir yıl öncesine göre 
bu yatırım hacmi de % 78 oranında artışı içermek
tedir. (AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

MALİYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin so
runlarının çözümlenmesi açısından yatırımların taşı
dığı önem açıktır. Çünkü, Türkiye daha çok yatırım 
yapmak suretiyle kendi potansiyelini değerlendirirken, 
aynı zamanda gittikçe artan nüfusuna da yeni iş alan
ları açmış olacaktır. Bu alandaki çabaların başarıya 
ulaşması, her şeyden önce Türkiye'de gayri safi mil
li hâsıladan yatırımlara ayrılabilecek payın artırılma
sına bağlı bulunmaktadır. Başka bir deyişle, gayri sa
fi milli hâsılanın ne kadar büyük bir bölümü gönül-

I lü tasarruf olarak ya da zorunlu tasarruf olarak ya
tırımlara ayrılabilirse, ancak o ölçüde Türkiye'de 

I daha çok yatırım yapılabilecektir. Bu açıdan yapı
lan karşılaştırmalar, huzurunuzda ifade etmek iste-

| rim ki, konunun şimdi çok ciddi bir noktaya ulaş
mış olduğunu gösterecek niteliktedir. 

I Yine, Dünya Bankası tarafından yapılan bir araş
tırmaya göre, 1976 yılında Meksika'da gayri safi mil-

I li hâsılanın % 26'sı, Brezilya'da yine ı% 26'sı, Ro
manya'da % 29'u, Yugoslavya'da % 30'u, Yunanistan' 
da % 25'i, İspanya'da |% 24'ü, İsrail'de % 28'i, Nor
veç'te j % 35'i ve Filipinler'de % 31'i yatırıma ay
rılmış bulunmaktadır. Türkiye'de ise bu oran % 22' 

I dir. Çünkü, son yıllarda, özellikle Türkiye'de tüketim 
eğilimi hızla artmıştır ve elimizdeki en son rakam
lar bunun daha da artacak durumda olduğunu gös
termektedir. 

Yine aynı kaynağın yayınladığı araştırmaya gö-
I re 1976 yılında Türkiye'de gayri safi milli hâsıla

nın \p/0 16'sı yatırımlara ayrılmış bulunuyor. Bu oran 
Meksika'da 24, Brezilya'da 23, Romanya'da 29, Ar
jantin'de 25, Yugoslavya'da 26, Avusturya'da 27, Fin
landiya'da 27, Norveç'te ise 31'dir. Başka bir deyiş
le, adını sizlere sunduğum bu ülkelerde üretilen ge
lirin, yani gayri safi milli hâsılanın çok daha yük
sek bir bölümü, Türkiye'de olandan çok daha yüksek 
bir bölümü, yatırımlara yöneltilmiştir. Oysa Türki
ye'de bu bölüm, bu ülkelere göre daha düşüktür. Bu 
nedenledir ki, sağlıklı bir yaklaşımla ekonomimizdeki 

J kalkınma hızını artırmaya çalışırken, üzerinde durma-
I mız gereken konuların başında gayri safi milli hâsı

lanın daha büyük bir bölümünün yatırımlara yönel
tilmesi konusu gelmektedir. 

Yatırımlardaki gerçekleşme oranı, çeşitli yönle
riyle burada eleştiri konusu yapıldı. Dün bu konuda 
sizlere sunduğum bilgileri tekrar etmek suretiyle za
manınızı almak istemiyorum değerli arkadaşlarım. 
Yalnız bir noktayı belirtmek isterim: 

Sayın Erbakan ve Sayın Demirel, Hükümetleri za
manında başlamış olan yatırımlardan büyük bir bö-

j lümünün şimdi o noktada kaldığını ve bunların da-
I ha ileri bir aşamaya götürülmemiş olduğunu ileri sür

düler. Oysa şunu belirtmek gerekir ki, o zaman te
meli atılan yatırımlardan büyük bir bölümü daha 

I o günlerde bir durma noktasına gelmişti. Çünkü, bun-
| 1ar için gerekli iç kaynak sağlanmadığı gibi, dış kay-
| naklar da hazırlanmamış bulunuyordu. Biz işbaşına 
I geldikten sonra sağladığımız dsş kaynaklarla bunların 
{ peşinatlarını ödemek suretiyle, evvelce imzalanmış 
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olan anlaşmalara geçerlilik ve böylece aynı zaman
da yatırımlara da işlerlilik kazandırdık. Bunlar ara
sında Soma, Çayırhan, Yatağan, Kangal projelerini 
ve yine enerji alanı ile ilgili Suat Uğurlu ve öteki 
bazı projeleri zikredebilirim. 

Bütün bu konularda başlayan yatırımlar, dış fi
nansman anlaşması imzalanmış olmakla birlikte, bu 
anlaşmaların yürürlüğe girmesi için gerekli peşinat 
ödemeleri yapılamadığı için tümü ile durmuş bulunu
yordu. Hükümetimiz zamanındadır ki, bu ödemeler 
yapılmak yoluna gidilmiştir ve böylece bu yatırımlar 
da yürütülebilir hale gelmiştir. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sizin ya
tırım anlayışınız yıkmak galiba. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bütçe yanında, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin durumu da çeşitli 
yönleri ile burada tartışma konusu oldu. Bu kuruluş
ların ekonomimiz içinde tuttuğu yerin önemi hepi
mizce bilinmektedir. Bunun yanında bu kuruluşların 
bugün karşı karşıya bulundukları sorun da, sanıyo
rum ki, şimdi artık her zamandan çok iyi anlaşıl
mıştır. Bu sorun, başlangıçta fon üretmek üzere, fon 
yaratmak üzere kurulmuş olan Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin şimdi bu durumdan uzaklaşmış olmaları 
ve kaynak yaratacak yerde, kaynak tüketecek duru
ma gelmiş olmaları ile ilgilidir. 

Bu durum 1975 yılından itibaren hızla oluşan bir 
olaydır ve o yıldan itibaren, bir yandan bu kuruluş
ların finansman ihtiyaçlarının, onun yanında da iş
letme zararlarının ve görev zararlarının hızla arttığı
na tanık oluyoruz. 

Bu sonucun ortaya çıkmasında, belirtmek gerekir 
ki, hükümetlerce uygulanan politikalar yanında, bu 
kuruluşların yönetiminin gerekli etkinlik ve verimlilik 
düzeyine ulaşmamış olması ve bunlarda geniş ve yay
gın bir biçimde savurganlığın egemen bulunması, 
önemli rol oynamaktadır. Nitekim, dünkü konuşma
larda da sayın sözcüler bu nokta üzerinde durdu
lar. Bunu ben bir örnekle sizlere ayrıca kanıtlamak 
istiyorum. 

Elimizdeki bilgilere göre, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin kadrolarında işçi ve memur olarak 1975 
yılında % 4,4 oranında artış olmuştur. Bu artışın 
1976 yılında - bilinen nedenlerle - % 16,6'ya yüksel: 
diğini görüyoruz. 1977'de artış °/0 5,8 oranındadır. 
1978 yılında ise artış oranı % 2,4 olmuştur. 

Bu artışlar nerede, nasıl olmuştur? Bunların ay
rıntılarına girmeden sizlere, genellikle çok yaygın 
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olarak bilinen bir somut örneği arz etmek isterim. 
O da, İskenderun Demir Çelik tesisleridir. Bu te
sislerin projeye göre işçi toplamı 7 bin dolayında tes
pit edilmişti, oysa bugün bu kuruluşlarda 18 bin iş
çi çalışmaktadır. Bu ve buna benzer olaylar ve böy
lece artan personel giderleri, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin verimliliğinin azalmasında ve işletme za
rarlarının, görev zararlarının yükselmesinde başlıca 
etken olmuştur. 

Bu nedenledir ki, biz ilk defa 1979 bütçesi ile 
Yüce Meclisin huzuruna yeni bir yaklaşım getirmiş 
bulunuyoruz. Bu bütçede, Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin bu durumlarının önlenmesi için - 440 sayılı Ka
nunda da öngörüldüğü gibi - bunların yönetim ku
rullarına gerekli yetki ve görev verilmektedir. 

Böylece sağlanabilecek bir yaklaşımla, sanıyo
ruz ki, ilk defa Kamu İktisadi Teşebbüslerini sağlık
lı bir doğrultuda yönetme olanağı da oluşturulmuş 
olacaktır. 

Ayrıca, yine 1979 bütçesi ile, devlet bütçesinde 
olduğu gibi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde de kad
ro şişkinliğini önlemek için bir yıl içindeki kadro ar
tışlarını % 2 ile sınırlamak yoluna gitmiş bulunuyo
ruz. Tasarının kabul edilmesi halinde, böylece bu 
alandaki olumsuz gelişmelere de şimdi objektif bir 
çözüm getirilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın sözcülerin üzerinde 
durduğu başlıca konular hakkındaki, görüşlerimizi 
sizlere kısaca sunmuş bulunuyorum. Bu noktada so
sumu tekrar 1979 bütçesine getirerek bağlamak iste
rim. 

1979 "mali yılı bütçesi çeşitli yönleri ile eleştiri 
konusu yapılmıştır. Fakat biraz önceki açıklamala
rımda da belirtmeye çalıştığım gibi, bu bütçe 1979 
yılında Türk ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu 
sorunları belli bir yaklaşımla göğüslemeyi amaçlayan 
ve o koşulları sağlıklı bir gelişme ortamına dönüştür
meyi amaçlayan bir bütçedir. 1979 mali yılı bütçesi 
biraz önce ortaya koyduğum nedenlerden de anlaşıla
bileceği gibi, bir onarım bütçesidir. Ekonomimizi 
her şeyden önce onarmayı amaçlamaktadır; fakat ay
nı zamanda 1979 mali yılı bütçesi ekonomimizi can
landırmayı amaçlayan bütçedir. Bu nedenledir ki, 
bu bütçede yatırım ödeneklerinin artırılmasına ayrı
ca önem verilmiştir. 

1979 mali yılı bütçesi, sayın sözcüler tarafından, 
bazen gerektiğinden büyük olduğu ileri sürülmek su
retiyle eleştirilmek istenmiştir; bazen de yeterli ol
madığı yönünde düşünceler ileri sürülmüştür. Oysa 
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bu bütçenin boyutlarını bugün bulunduğumuz nokta
da ve 1979 yılında ekonomimizin oluşacak koşul
ları içinde değerlendirmek gerekir. 

1979 yılı, başlangıçta da arz ettiğim gibi, enf
lasyonun ve döviz darboğazının ekonomimizde etki
sini sürdüreceği bir yıl olmak niteliğini korumak
tadır. Bu nedenle bütçe ve onun yanında oluşturula
rak uygulamaya konulacak politikaların başlıca ama
cı bu 2 sorunun çözümlenmesine dönüktür. Bütçe 
de bu çözüme katkıda bulunabilecek bir yaklaşım ve 
anlayış içinde hazırlanmıştır. 

1979 mali yılı bütçesi kalkınma yanında hizmet 
alanında da daha hakça bir hizmet dağılımını ön
görmektedir. Bütçeyle kırsal alana götürülen hizmet
lerde bir yıl öncesine göre önemli bir artış öngörüldü
ğü gibi, kentlere götürülecek hizmetlerde de yine 
önemli sayılabilecek artış getirilmiştir. 

Bu bütçeyle kuşkusuz tüm sorunlarımızı çözebi
leceğimizi söylemek çok yanlış olur değerli arkadaş
larım. Zaten bütçelerin böyle bir iddiayı beraberin
de taşımadığı da bilinen bir gerçektir. Fakat bu büt
çeyle ekonomimizi onarma ve bugün içinde bulundu
ğumuz koşulları sağlıklı bir gelişme ortamına dönüş
türme yönünde önemli bir adım atmış olacağız. 

Bu bütçe kamu kuruluşlarından, bu amacın ger
çekleştirilmesi için, tümüyle uygulama alanında her 
zamandan daha çok çaba beklemektedir. Bu bütçe ay
nı zamanda getirdiği politikalarla birlikte halkımızdan 
da, özellikle bunu yapabilecek toplum kesimlerinden 
de önemli özveri istemektedir. Öyle sanıyorum ki, 
ekonomimizin bulunduğu bu noktada böyle gerçekçi 
bir yaklaşım her zamandan çok önem kazanmıştır ve 
bu nedenledir ki, Hükümetiniz de bütçesini* bu anla
yışla hazırlayarak Yüce Meclislere sunmak yoluna 
gitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1979 mali yılı bütçesinin 
ülkemize ve ulusumuza tekrar hayırlı olmasını dili
yor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Soru

lar var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sorunuz mu var. 
Sayın Bakan, soruları kürsüden mi ifade edecek

siniz, oturduğunuz yerden mi? 
Arzu ederseniz oturduğunuz yerden de cevaplaya

bilirsiniz. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Yerimden cevaplandıracağım Sayın Baş
kan, 

İ BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I Soru sormak isteyenler lütfen isimlerini kaydet-
I tirsinler. 

BEKİR ADIBELLİ (Ankara) — Soru işine bir 
süre tanıyın Sayın Başkan. Sonradan gelenler de so
ru soracaklar mı yoksa? 

BAŞKAN — Hayır efendim, onun için zaten isim
leri kaydediyoruz. 

Soru sormak isteyenler : Sayın Mehmet Emin Dal
kıran, Sayın Ahmet Sayın, Sayın İhsan Toksan, Sa
yın Hüseyin Erdal, Sayın İbrahim Topuz, Sayın Fev
zi Arıcı, Sayın Turan Kocal. 

Başka ismini okumadığım var mı?... Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 

I Buyurun Sayın Mehmet Emin Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Bakandan şu sorularıma cevap rica ediyorum : 

1. Dördüncü Beş Yıllık Planın tahakkuku için 
iç ve dış tasarruflar, bu istikrazlar kâfi gelecek mi
dir? 

2. Stabilizasyon kararlarınız nedir? 
3. Yüksek gelir gruplarından gelir vergisini da-

I ha fazla almayı düşünüyor musunuz? 
4. Bu aldığınız gelirleri şimdi yaptığınız gibi, kü-

I çük gelir gruplarına aktarmayı düşünüyor musunuz? 
I 5. Kurumlar vergisini yükseltmekle yatırımlar 

azalır mı, çoğalır mı? 
I 6. Kurumlarca dağıtılan ve dağıtılmayan kârla

rın hangisinden daha fazla vergi almakta tasarruf ve 
yatırım için fayda vardır? 

I Siz hangisini tercih ediyorsunuz? 
[ 7. Enflasyonla mücadelede tasarrufu teşvik bakı

mından, tüketim dışında küçük gelir gruplarına da
yanıklı mallar için muafiyet tanımayı düşünüyor mu-

I sunuz? 

I 8. İhracatta vergi iadesini mi fon mu tercih edi-
I yorsunuz? 
I 9. Pahalı devlet halindeyiz. Bürokrasiyi azaltıcı 
I reorganizasyon için tedbirleriniz nelerdir? 
I 10. Gilberz tezi için fikriniz nedir? Tatbiki müm

kün müdür? 

j 11. 1978 bütçesinin 69/1 numarasında belediye
lerin borçlarının terkin ve tahkimi için hüküm var-

I di. Ne netice istihsal edildi? 
I 12. Yeni bütçe ile belediyelere yapılacak 3 mil-
I yar yardımın, Bakanlar Kurulunca 5 defa artırıla-
I cağı söyleniyor. Meblağın tevziindeki.esaslarınız ne-
I dir? 
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13. Spekülatif kazançlarla, vergi dışı kazançlar
la vergi kaçakçılığını önleyici tedbirleriniz nedir? 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Sayın Bakan, oturduğunuz yerden cevap vere

cek misiniz, yoksa diğer milletvekilleri de sorsun öy
le mi?... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan usul 
hakkında bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Bakanlar hep kür

süden cevap veriyorlardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar öyle bir 

usul yoktu. Bakan arzu ederse kürsüden cevap verir. 
Oranın da mikrofonu vardır, oradan da cevap vere
bilir. Bir defa sorular çok uzun, çok soru sorulu
yor. 

Bir hatibin ayakta o kadar cevap vermesi elbet 
maddeten imkânsızdır. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, sorular şu kadar bir kâğıtta. 

BAŞKAN — Evet, o kadar kâğıtta, ama 15 tane 
soru. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sor
mayalım mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Soracağız tabii. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MEHMET EMtN DALKIRAN (Bursa) — De

netim vazifemizi yapmayalım, soru da sormayalım... 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sorula
rın tümünü aldıktan sonra, bunların burada hemen 
cevaplayabilecek durumda olanlarına sözlü, ötekilere 
de yazılı olarak cevap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, hepsi sorulsun öyle değil mi 
efendim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Evet. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, ben burada rey kullanacağım. 

BAŞKAN —Evet. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Bu
rada yeni bir usul geldi. Benim reyime tesir edecek 
meseleler de, Türk ekonomisini ayakta tutacak mese
lelerdir. Pahalılık, enflasyon Türkiye'de gerginliği ve 
arkasından isyan getirecektir. Ben de bu Meclisin 
üyesiyim. Ne olduğunu, ne yapmak istediklerini bil
mek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, Meclisimizin bir 
usulü, bir teamülü, bir İçtüzüğü vardır. İçtüzüğe gö
re, milletvekili sorusunu sorar, Hükümet soruyu cevap
landırır. Bu soru yazılı olarak da cevaplandırılır, şi
fahi olarak da cevaplandırılır. Başkanlık Hükümeti ic
bar edemez, illâ bu şekilde cevap vereceksin diye. 
Böyle bir usul, böyle bir teamül yoktur. 

Buyurun Sayın Ahmet Sayın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, aşa
ğıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılması hususunda tavassutlarınızı saygılarımla arz 
ederim efendim. 

1. Hükümetimizin üyesi Türkiye Cumhuriyetinin 
Dışişleri Bakanı Sayın Gündüz Ökçün, geçen yıl Ka-
nada'da yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısına 
katılmış ve orada yaptığı konuşmada üyelere «Yoldaş
lar» diye hitap etmiştir. 

2. Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanı bu 
toplantıya Türkiye Cumhuriyeti adına mı, yoksa Cum
huriyet Halk Partisi adına mi katılmıştır? Daha doğ
rusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mii, yoksa Cum
huriyet Halk Partisirii mi temsil etmiştir? 

3. Cumhuriyet Halk: Partisi adına katıldıysa, par
tilerinin yönetimindeki göfeMi nedir? 

4. (Bu seyahat için yapılan •masraflar ne kadar
dır? Otel, uçak, yemek vesaire... 

4. Bu seyahat için yapılan masraflar kim tarafın
dan ödenmiştir? Devlet tarafından mı, partileri tara
fından mı? 

6. Türkiye Hükümetinin Dışişleri ©akanının, he
yete «Yoldaşlar» diye hitap şeklini nasıl karşılıyorsu
nuz? Bu daha çok hangi ülkenin hitap şeklidir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ahmet Sa

yı^ 
Sayın İhsan Toksan, buyurun. 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Wels Fargo 'ile imzalanan kredi anlaşması tatbik edi
lecek midir? 

Sayın Maliye Bakanı tatbik edileceğini ilan etti, Ti
caret ©akanı ise tatbik edilmeyeceğini ilan etti. Hü
kümet adına açıklanmasını rica ediyorum. 

'İkincisi: Gazetelerden okuduğumuza göre Sayın 
Gençlik Bakanı 19 Milli Bayramımızı tanzim için Bul
garistan'dan uzmanlar getirecek. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ne 'bayramı? 
-İHSAN TOKSARI (İstanbul) — 19 Milli Bayra

mı..* 
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BAŞKAN — Siz devam edin. (OHP sıralarından 
«'Bayramın. adını bilmiyor» Sesleri.) Müdahale etme
yin lütfen, müdahale etmeyin. Müdahale etmeyin 
lütfen, sorusunu sorsun. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Bu Hükümet iş
başına geldiği zaman, Danıştay kararlarını tatbik ede
ceğini ilan ettiği halde, son zamanlarda alınan birta-
ıkım Danıştay kararlarını neden tatbik etmiyorlar? 
Bilhassa Turizm 'Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı 
hakkında karar tatbik edilecek mi? 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Toksan. 
Sayın Hüseyin Erdal. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın 'Başkan, 
soracağım sorumun delaletinizle Sayın Hükümet ta
raf ınızdan cevaplandırılmasını arz ederim. 

Son günlerde mazot kıtlığından gerek yolcu taşıma 
vasıtaları, gerek yük taşıyan vasıtalar akaryakıt istas
yonlarında günlerce beklemektedir, ©u bekleme es
nasında, sıradan dolayı cinayetler dahi işlenmektedir. 
Havanın iyi olduğu günlerde bunlar normal; yarın 
(kış basar yollar da tıkanırsa bu yük taşıyan vasıtalar 
kömür getiremeyecektir, gıda maddesi gelmeyecek, 
Türkiye hem soğuğa maruz kalacak, hem de kıtlık 
olacaktır. Acaba Hükümet bu akaryakıt sıkıntısını 
giderebilecek mi; ne zaman giderecek? 

Bu sorularımın cevaplandırılmasını Yüce Başkan
lığınızdan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sayın İbrahim Topuz. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
Maliye Bakanımız tarafından aşağıdaki suallerimin 
cevaplandırılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Bir yıl önce Cumhuriyet altını 1 000 lira idi. Şu 
anda 3 500 liraya yaklaştı. Bu yükseliş vatandaşın 
mala karşı tehaccümünü artırmıştır. Soruyorum : 

A) Bu, Hükümetin başarısını mı gösteriyor, 
B) Yoksa 1979 yılı, 1978'de olduğu gibi yoklar 

yılı mı olacaktır? 
İkinci bir sualim : Bakanların 1978 yılında yap

mış oldukları dış gezilerde harcadıkları döviz miktarı 
nedir? Temin edilen kredi miktarı nedir? Hangisi da
ha fazladır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Sayın Fevzi Arıcı. 
FEVZİ ARICI (İçel) — Sayın Başkan, aracılığınız

la aşağıda arz edeceğim suallerimin cevaplandırılması
nı rica ediyorum. 

Sayın Ba'kan konuşmalarında dediler ki: «Bütçe 
giderleri ödenekleri gerçekçi olarak düzenlenmiştir.» 

Buna rağmen : 
1. Komisyonda % 5 kesinti yapıldı. 
2. Katsayı 2 artırıldı. 
Bunların bütçede karşılıkları olmadığına göre, Ma

liye Bakanı olarak bunu nasıl «gerçekçi» buluyorsu
nuz \ 

Mali yılın başında çeşitli kuruluşlara personel öde
neği aktardığınızda, bu sözcüğünüze mali yılın her 
men başında ters düşmeyecek misiniz? Bunu açıklar 
mısınız1? 

Diğer sualim : Sayın Bakan turist gezilerinde 
% 50 vergi alınması kararını değiştirmeyi düşünüyor
lar mı? Bu karar işçi dövizlerinin geliştirimini azalt
mamış mıdır? 

Maliye Bakanı konuşmalarında işçi dövizlerinin 
bu yıl arttığını İfade ettiler. Bilindiği üzere 1978'de 983 
milyon dolar oîmüştur işçi dövizleri. % 67 devalüas
yon olmasına rağmen araba satışının resmi karabor
sacılığa dönüştürülmesine rağmen, bir milyon fazla
lıkla mı övünüyorsunuz? Hani bu Hükümetle işçi dö
vizleri oluk oluk akacaktı? Acaba musluklarda bir 
tıkanma mı oldu? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıcı. 
Sayın Turan Kocal. 

TURAN KOCAL (istanbul) — Sayın Başkan, 
aşağıdaki sorularımın Hükümet tarafından cevaplan
dırılmasını arz ve talep ederim. 

1. 1978 yılı içerisinde derneklere ödenen para ne 
kadardır ve bu derneklerin isimleri, aldıkları paralar
la birlikte nedir? 

2. 1978 yılı içerisinde kaç memur nakli yapıl
mıştır, nakledilmiştir ve bu nakillerden dolayı ödenen 
harcırah toplamı nedir? 

3. Okullara can güvenliği nedeniyle devam ede
meyen kaç bin öğrenci vardır? 

4. Basın İlan Kurumunda ve bu ilan kurumunun 
dışında basma ödenen para^ miktarı ne kadardır? Bu 
para hangi gazete ve mecmualara, ne miktarda öden
miştir? 

5. 1979 yılı içinde para ayarlaması ve devalüas
yonu ne zaman yapılacaktır? 

6. Sosyalist Enternasyonale Cumhuriyet Halk 
Partisi Eskişehir Üyesi ve Dışişleri Bakanı olarak gi
den Hükümet üyesine ödenen harcırah ne kadardır? 

7. Anarşik olaylar sebebiyle tahrip olunan iş ve 
mesken yerlerine 1978 yılı içinde ödenen meblağ ne
dir ve tahrip olunan işyeri ve mesken yerlerinin za
rarının tamamı tazmin edilmiş midir? 
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8. Can kayıpları için bir tazminat ödenmesi dü
şünülüyor mu veya ödenmiş midir? 

9. Belediyelere ödenen paralar ne kadardır ve 
bu belediyelerin her birinin adları ve ödenen para 
miktarları ne kadardır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu-Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, Sayın Dal
kıran ilk sorusunda Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli iç 
ve dış tasarrufun nasıl sağlanacağını sormuş bulunu
yor. 

Biraz önceki konuşmamda da arz ettiğim gibi, 
Türkiye'de tasarruf oranını, yani gönüllü tasarruf ola
rak, zorunlu tasarruf olarak mutlaka artırmak zo
rundayız. Hükümet olarak 1978 yılında aldığımız ön
lemlerle, vadeli tasarruf mevduatında bir yıl içinde 
% 32 artış sağlanmıştır. Bu politikayı sürdüreceğiz. 
Ayrıca, vergi kanunlarında da köklü değişiklik öngö
ren bir tasarıyı Yüce Meclise sunmuş bulunuyoruz. 
Bu tasarının kanunlaşması da bize gerekli kaynakla
rı ayrıca sağlamış olacaktır. 

Dış kaynaklara gelince : Bu kaynaklar toplamı 
net olarak 5 yıllık dönemde 7 - 8 milyar dolar dola
yındadır. Bunu, uluslararası kuruluşlardan ve öteki 
ülkelerde oluşturduğumuz ilişkiler çerçevesi içinde 
ve bankalar çerçevesinde sağlamayı düşünüyoruz. 

Sayın Dalkıran ayrıca Kurumlar Vergisiyle ilgili 
bir soru yöneltti. Bu konu, Yüce Meclise sunulmuş 
olan vergi kanunlarındaki değişiklik tasarısında ce
vaplanmış durumdadır. 

Sayın milletvekilinin öteki sorularını ayrıntılı ola
rak zaptedemedim, tutanaktan aldıktan sonra kendi
lerine yazılı olarak cevap vermeyi düşünüyorum. 

Sayın Sayın, Dışişleri Bakanımızın bir gezisiyle 
ilgili olarak soru yöneltmiş bulunuyor. Kuşkusuz Sa
yın Dışişleri Bakanı bunu zamanı geldiği zaman ay
rıntılı bir biçimde açıklayacaktır; fakat, şimdiden şu
nu arz etmek isterim ki, Sayın Dışişleri Bakanının 
son seyahatinin giderleri devlet tarafından değil, Cum
huriyet Halk Partisi tarafından ödenmiştir. 

Sayın Toksan Wells Fargo Anlaşmasının uygula
nıp uygulanmayacağını sordu. Wells Fargo, geçmiş 
dönemde alınmış olan bir kredinin, ihracat finansma
nına dönüştürülmesini öngören bir anlaşmadır. Bu 
anlaşma, Ziraat Bankasıyla adı geçen bankalar grubu 
arasında imzalanmış ve Hazine tarafından da garan
ti edilmiştir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Zira

at Bankasıyla ilgili bankalar arasında bir teminat an
laşması imzalanması gerekmektedir. Anlaşma şimdi 
bu aşamada bulunuyor. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Ticaret 
Bakanı öyle demiyor ama. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vamla) — Sayın Erdal'ın 19 Mayıs konusundaki so
rusunu, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızdan alaca
ğım bilgiye göre ayrıca yazılı olarak cevaplandırmak 
yoluna gideceğim. 

Sayın Erdal son günlerde ortaya çıkan mazot yok
luğunu sordu. Böyle bir durum gerçektir ve yalnız 
Türkiye'de değil, bu durumda bulunan bir çok baş
ka ülkede de böyle bir durum sözkonusudur. Bu so
run, Ortadoğu'daki olaylarla, özellikle İran'da son 
günlerde cereyan eden olaylarla ilgilidir ve dünyanın 
bu bölümünde petrol bulunması, petrol ürünleri sağ
lanması çok güç bir sorun haline getirmiştir. Enerji 
Bakanlığı ve öteki ilgili kuruluşlar sorunun en kısa 
zamanda çözümlenmesi için çaba harcamaktadırlar. 

Sayın Topuz, altın fiyatlarıyla ilgili bir soru yö
neltti ve bir yıl önce Cumhuriyet Altını 1 000 lira 
iken, şimdi 3 500 lira olduğundan söz etti. Altın fi
yatı tüm dünyada sık sık değişmektedir. Ülkemizde 
ise ayrıca büyük bir spekülasyon konusudur. Bu ne
denle altın fiyatlarında zaman zaman yükselmeler, 
aynı zamanda düşmeler de olmaktadır. Nitekim, bun
dan bir hafta önce altın fiyatında birdenbire 500 li
ralık bir düşüş olmuştur. Bu dalgalanmaları, bu spe
külasyon ortamı içinde değerlendirmek gerekir. 

Sayın Topuz, dış gezilerle ilgili olarak bir soru 
yöneltti. Bunu, kendilerine, bakanların dış gezilerinde 
ne kadar döviz harcamasına neden oldukları yönüy
le, ayrıca yazılı olarak arz etmek istiyorum. 

Konuşmamda açıkladığım gibi, bu yıl içinde 680 
milyon dolarlık program kredisi sağlanmıştır. Ayraca, 
Türkiye'de ve Türkiye dışında yapılan görüşmelerle 
1 300 000 000 dolarlık da proje finansmanı sağlan
mıştır. 

Sayın Arıcı, ile ilgili olarak «2 katsayı artışı ya
pıldı, bunun karşılığı nereden sağlanacaktır?» sorusu
nu yöneltti. Katsayıdan sonra ödeneklerde bir deği
şiklik yapılmamıştır. Fakat, Sayın Arıcı'nın da bil
diği gibi, Bütçe Komisyonu bütçenin kendi içindeki 
dengesini korumak için ödeneklerden % 5 kesinti 
yapmak yoluna gitmiş ve böylece katsayı artışının 
bütçenin üzerindeki olumsuz etkisi giderilmiştir. 

Sayın Arıcı'nın ifade ettikleri gibi mali yılbaşın
da bir ödenek artırılması sözkonusu değildir. Bu yıl 
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bütçeye personel giderlerini karşılamak üzere 120 
milyar liralık ödenek konulmuş bulunmaktadır. Bu 
ödeneğin şu ya da bu nedenle yetişmemesi halinde, 
ancak yıl sonunda bu konuda öngörülen yetkinin kul
lanılması sözkonusu olabilir. 

Sayın Arıcı, ayrıca dış seyahat harcamaları ver
gisini sordu. Bu verginin, kendisinin de ifade ettiği 
gibi, Türkiye'de döviz giriş çıkışları üzerinde olum
suz bir etkisi olduğunu biliyoruz ve bu nedenledir 
ki, Yüce Mecliste bulunan vergi kanunları tasarısın
da bu konuda Hükümete yetki veren bir hüküm ön
görülmüştür. Tasarı kanunlaştığı takdirde, Hükümet 
şimdi yürürlükteki kanunda % 50 olan vergi oranını 
|% l'e kadar indirebilecek ve bu biçimde bu vergi
nin uygulanmasından doğan sakıncalar giderilmiş 
olacaktır. 

İşçi dövizlerinde, ben konuşmamda, artıştan söz 
etmedim. Son yıllarda ortaya çıkan azalış eğilimi
nin ilk defa önlenmiş olduğunu söyledim. Gerçekte 
de durum böyledir. 1974 yılında işçi dövizleri geliri 
1 476 000 000 dolar iken, 1977 yılı sonunda 982 mil
yon dolara düşmüştür. 1978 yılında da bir süre bu gi
diş devam ettikten sonra, sonradan işçi dövizleri artma
ya başlamış ve 983 milyon dolara ulaşmıştır. Böyle
ce azalım eğilimi durmuş olmaktadır. 

Sayın Kocal 1978 bütçesinde dernekler için öngö
rülen ödeneklerle ilgili bir soru yöneltti. 1978 bütçe
sinde 25 milyon lira öngörülmüş bulunuyordu. Bu
nun 7 milyon lira dolayında bir kısmı harcanmıştır. 

Kimlere ne ödenmiş olduğunu ayrıca yazılı ola
rak kendilerine sunacağım. 

1978 yılı içinde nakiller nedeniyle memurlara 
ödenen yolluklar soruldu. Bunu da ancak yazılı bir 
biçimde cevaplandırabileceğim. 

• Okullarda can güvenliği, Sayın Milli Eğitim Ba
kanımızın da zaman zaman açıkladığı gibi şu sırada 
tümüyle gerçekleştirilmiş bulunuyor. Olaylara sahne 
olan okulların sayısı, eğitim müesseselerinin sayısı 
şu sırada bir kaçı geçmemektedir. 

Basın ve tlan Kurumu ve başka yollarla basına 
sağlanan ödemelerden söz edildi. Kâğıt fiyatları ne
deniyle basına 1978 yılı içinde ödenen fiyat farkları 
önemli bir miktar tutmaktadır. 

Konuyu bu ve öteki yönüyle gerçek rakamlar ola
rak kendilerine yazılı olarak ayrıca arz edeceğim. 

Sayın Kocal ayrıca devalüasyonla ilgili bir soru 
sormuş bulunuyor. Bunu cevaplamaya gerek görmü
yorum. 

Sayın Dışişleri Bakanı Ökçün'le ilgili sorusunu 
sanıyorum ki, daha önceki soruya verdiğim cevapla 
yanıtlamış oluyorum. 

1978 yılında çeşitli şiddet olayları nedeniyle işyer
lerine ve meskenlerine yapılan zararlardan dolayı ye
rinde yapılan tespitlerden sonra Malatya'da toplu bir 
ödeme yapılmıştır. 

Sivas'ta yine böyle bir ödeme için incelemeler 
sürdürülmektedir. 

Kahramanmaraş'ta da bildiğimiz üzücü olaylardan 
sonra böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Şimdi ora
daki çalışmaların sonuna gelinmiş bulunuyor ve ta
mamlanmasından sonra yasalar çerçevesinde hemen 
gerekli ödemelerin yapılması yoluna gidilecektir. 

Sayın Koçal'ın, son sorusu belediyelerle ilgili idi. 
1978 yılında belediyelere yapılan yardımlar Maliye 
Bakanlığı ve Yerel Yönetim Bakanlığınca tespit edi
len belli bir program ve bu program içinde yer alan 
ilkelere göre yapılmıştır. Bunların hangi belediyeler 
olduğunu, kime ne kadar ödendiğini ayrıca yazılı ola
rak kendilerine arz edeceğim. 

Böylece tüm sorulara cevap vermiş bulunuyo
rum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, so
rular cevaplandırılmıştır. 

İçtüzüğümüze göre «son söz milletvekilinindir» 
prensibine uyarak Sayın Mehmet Zeki Okur, buyu
run efendim. 

Sayın Okur, süreniz 20 dakikadır. 

MEHMET ZEKİ OKUR (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

1979 mali yılı Bütçesinin tümü üzerinde son ko
nuşmayı yapmak ve bir milletvekili arkadaşınız ola
rak mevcut içtimai hadiseler ve huzursuzluklar kar
şısında, samimiyetle arz ediyorum, tabiri caizse, de
liksiz uykuya hasret kalmış bir kardeşiniz olarak, 
kendime göre çok önemli sandığım bazı fikirlerimi 
arz etmek ve başta nefsim olmak üzere değerli mil
letvekillerine ve Hükümete bir kısım tavsiyelerde bu
lunmak için söz almış bulunuyorum; en derin hür
metlerimle selamlıyorum. 

Şüphesiz, her ciddi hadise için, uzun ve kısa va
deli olmak üzere iki çeşit tedbir alınır. Yurdumuz 
için arz ediyorum, uzun vadeli tedbirler nelerdir ka
naatimce? Daha doğrusu, uzun vadeli tedbirlerin en 
başta geleni hangisidir sorusuna, kısa vakit içerisin
de, kısa kısa başlıklar halinde cevap vermek istiyo
rum. 
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Peşinen şunu arz etmek istiyorum; bir milletvekili 
olarak huzurunuzdayım ve bütçenin üzerinde konu
şuyorum. Yani ne lehindeyim, ne de aleyhinde; üze
rinde konuşuyorum. Acaba niçin bu cümleleri tek
rar etmek suretiyle konuşmama başlıyorum? Onun 
da sebebini arz edeyim; istiyorum ki, bir arkadaşınız 
olarak, zaman zaman, çeşitli partilere mensup kişiler 
bir araya geliriz, sohbetlerde bulunuruz, bir kışım 
meseleler üzerinde dururuz, memleketimizin içinde 
bulunduğu huzursuzlukların kaynağına müştereken 
ineriz. Hep birlikte deriz ki, «Hakikaten doğrusu bu
dur, şu şu şu ciddi tedbirler alınsa, memleket huzu
ra kavuşur.» îşte ben bir nevi o çeşitli partilere men
sup arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz sohbetlerin 
neticesini ve dolayısıyla kendi fikirlerimin neticesini, 
öz olarak huzurunuza getirmek istiyorum. 

Maruzatımı en çok dinlemesini arzu ettiğim kişi, 
hiç şüphe yok, başta Sayın Başbakandır. Niçin Sayın 
Başbakanın adını, başta bilhassa zikretmek istiyacını 
hissediyorum? Çünkü, Sayın Başbakanın seçim böl
gesinde uzun yıllar hocalık etmiş, onun da seçmenle
rinin büyük bir kısmına, acizane, karınca kaderince 
söz dinletme imkânları bulmuş bir arkadaşınız ola
rak, bunu bilhassa burada ifade etmek, tasrih etmek 
istiyorum. 

Uzun vadeli tedbirlerin başında, benim kanaatime 
göre eğitim gelmektedir. Eğitimi; imanı ve heyecanı 
eksik bir toplumun bir kesimini, solcu veya sağcı 
gruplara ayırmışsınız. Değer ölçüsü olarak solcu, sos
yalist veya milliyetçi kelimelerini o gruplara haykırt-
mış, yazdırtmışsınız ama, diğer taraftan iman, vatan-
perverane çalışma duygusu ve ahlak anlayışına bak
maksızın, bu sloganlarla bir kısım gençleri, bir nevi 
bu sloganlara medyun olarak, sanki onlarla ayakta 
duracaklarmışçasına, orta yere koymuşsunuz. Ne 
mana ifade eder 'bu? 

Hani meşhur bir söz var; vali olmak kolay, ama 
adam olmak zordur. Bunu, başından itibaren arz et
miyorum... 

Eğitim meselesi, bilhassa demokrasiyle idare edi
len ülkelerde, tek başına iktidarların halledebileceği 
bir mesele değildir muhterem arkadaşlarım. Mutlaka 
birlikte oturulup düşünülmesi, üzerinde ciddi ciddi 
düşünülmesi, durulması icabeden bir meseledir eğitim 
meselesi. 

Bir misal arz ediyorum: içinde bulunduğumuz 
hazin tabloyu huzurunuza getiriyorum. Bundan ön
ceki hükümetler zamanında, bugüne kadar takip edi
len eğitim sistemleri ve müfredat programları beğenil

memiş. Niçin beğenilmemiş? Çünkü Türk Milletinin 
heyecanını, imanını, milli geleneklerini şuurla yaşa
mak suretiyle, bu milletin kalkınması için elinden 
geleni yapacak, ciddi çalışmalarda bulunacak, çile çe
kecek bir nesil yetişemedi de onun için. Çırpındı, ken
dine göre bir kısım programlara dayanarak bir kısım 
kitaplar yazdırdı, yazdı. Şimdi siz geldiniz, bu kitap
ları kaldırıyorsunuz. Bu defa kendinize göre bir kı
sım kitaplar yazdıracaksınız. Hemen ilave edeyim 
muhterem arkadaşlarım, ben şahsen, bir önceki hü
kümetler zamanında yazılan o kitapların hiç bir eksi
ği yoktur, tamamı çok doğrudur diye söylemek iste
miyorum; eksikleri düzeltilebilirdi, ama öyle ölmü
yor, deniyor ki, biz o kitapları depolara kaldırdık ve 
netice itibariyle şimdi yerlerine başka kitaplar yazı
lacak. Sizin görüşlerinize göre bir kısım komisyonları 
teşkil edeceksiniz, bir kısım insanları getireceksiniz, 
onlar da yeniden bir kısım kitaplar yazacaklar. De
mokrasi bu. 

Diyelim ki, diğer partiler gelecek, bu defa sanki 
sınıftaki * kara tahta misali, bizim eğitim sistemimiz 
ve kitaplarımız o kara tahtaya alınmış ve çizilmiş bir 
kısım notlar gibi, sil baştan yeniden yazılacak. 

Çok muhterem milletvekilleri, hangi partiye men
sup bulunursak bulunalım, evvela çocuklarımızın eği
timiyle ilgili ne yapmamız lazım gelir, bu soruya mut
laka uzun vadede ve fakat zaman geçirilmeksizin 
şimdiden cevap vermeye başlamak mecburiyetinde
yiz. Hani eğitim sistemleri oturmamış, milleti heye
cana, imana sevk etmek suretiyle milli davalarda bir 
araya getrrememiş milletler dünyada yok değildir, 
ama bunlar bir kısım çareler aramaktadırlar. Öyle 
zannediyorum ki, eğitim sistemi dünyada en çok mü
nakaşa edilen (Parti!erarası) milletlerden birisi biziz. 

Şimdi samimiyetle arz ediyorum, zaman zaman 
çocuk sahibi olduğuma pişman oluyorum. Keşke di
yorum çocuklarım olmasaydı, ben ömrümün yarısın
dan büyük bir kısmını Cenabı Hak lütfetmişse ortala
ma bir ömrü, bir kısmını geçirmiş bulunuyorum, 
ama bu çocukları hangi eğitim sistemine, hangi ter
biyeciye, hangi öğretmene terk edip gideceğim diye 
samimiyetle arz ediyorum, düşünüyorum. 

Bir Arap şairinin şu sözünü hatırlıyorum. Metni
ni de okumak isterdim ama lüzumu yok, işte böyle
sine meşhur bir Arap şairi. Hoşuma gittiği için aldım. 
Hani her halde içinde bulunduğu, yaşadığı zamanda 
bize benzer bir eğitim sistemi, çarpık, böyle hani dü
zensiz, nizamsız, bir türlü rayına oturtulamamış bir 
terbiye sisteminde çocuklar kendisi yetişmiş, huzur
suz olmuş bir türlü huzur bulamamış ve netice itiba-
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riyle evlenmemiş, öldüğü zamanda da vasiyet etmiş, 
demiş ki; «Ben öldüğüm zaman mezar taşıma şu ya
zıyı yazacaksınız» ve yazdırtmış. Yazının Türkçesi 
şudur : «Bu gördüğünüz mezar benim babamın cina
yetidir, ama ben bu cinayeti işlemedim, ey beni ziya
ret eden kişi.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 400 milyarlık bir büt
çe Meclisimizden geçmek üzeredir. Onun müzakere
lerini yapıyoruz. Bu bütçeyi Sayın Hükümet icra or
ganı olarak taksim edecek. Ben şahsen ekonomist 
maliyeci falan değilim, ancak hani her akıllı arkada
şım gibi, aklı başında arkadaşım gibi bir şeyler bili
yoruz, duyuyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu bütçeyi nasıl 
ve kimlere pay edeceğiz, harcayacağız? Esas mesele 
burada. Efendim, savurganlığı önleyeceğiz, israfı 
önleyeceğiz. Nasıl? Evvela nefsimizde bunu deneye
lim. Şahsen ben eğer ferdi hayat bakımından, yani 
şahsım itibariyle eğer israfçı bir hayatın içinde isem, 
başkalarına «Siz mutlaka tasarrufçu olun, şöyle ya
pın, böyle gidin» diyemem ki, Evvela fertler olarak 
kendimizden başlamamız lazım gelir değerli arkadaş
larım. 

Günümüzde dünyada, asgari her gün 3 bin insan 
açlık ve susuzluktan ölüyor, iş bulamadığı için ölü
yor. Yurdumuzda da belki binlerce çocuk gıdasızlık
tan ve doktorsuzluktan ölmektedir. O halde, evvela 
şahıslarımız olarak çok tedbirli ve tasarruflu olmalı
yız. Eğitim sistemimize yeni bir ruh getirmeliyiz. 
Onun içindir ki, Sayın Başbakandan bilhassa istirham 
ediyorum. Yeni bir kısım müfredat programlarıyla, 
yeni bir kısım kitaplar vücuda getirecekleri anlaşılı
yor. Bu kitapların yazılması için teşkil edilecek ko
misyona sadece kendilerinin görüşlerini temsil eden 
kişiler yerine, yani her görüşten bir kısım ilim adam
larının bulunmasını mutlaka sağlasınlar ve mutlaka 
eğitim meselelerinde, tekrar istirham ediyorum, bütün 
partiler bir araya gelsinler ki, yetiştirdiğiniz çocuklar 
babalarını, analarını pişman etmesinler. 

Muhterem milletvekilleri bu, uzun vadeli, haki
katen üzerinde ciddi ciddi durulması icabeden tedbi-
rimdir. İstiyorum ki, hep kardeş olalım. Hep birlikte 
geleceğimizi imar için, maddi ve manevi geleceğimi
zin huzur içerisinde olması için, geleceğimizin tekâ
mülü için elimizden geleni yapalım istiyorum. 

Şimdi gelelim kısa vadeli tedbirlerimize; kısa va
deli tedbirler ne olmalıdır? Bu söylediklerimiz o ki
taplarda yazılacak, komisyonlar teşkil edilecek, parti
ler bir araya gelecek, eğitim sistemimiz bir rayına 
oturtulacak ve böylece yeni yeni nesiller yetişecek. 

Kısa vadeli tedbirler şunlardır : Bu tedbirleri da
ha çok kendim yaşadığım için, zaman zaman ben de 
bu tedbirlerin, yani bunların içinde ben de kusurlu 
olduğum için bunları söylüyorum. Azap çeke çeke 
bunların içine girdiğim için bunları söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz evvela Parlamentodan 
başlamalıyız. Parlamenterler olarak, bilhassa iktidara 
mçnsup parlamenterler, her zaman, ama özellikle bu 
zamanda sanki beheri birer seyyar iş ve işçi bulma 
kurumu niteliğindedir. Her milletvekilinin etrafında 
20 - 30 kişi, bunlar sadece o milletvekiline, o sayın 
milletvekili veya o sayın senatör arkadaşımıza «Beye
fendi, nasılsınız, iyi misiniz? demeye gelmemişlerdir, 
iş istemektedirler. Evvela bunu bir rayına oturtmalı
yız. Kesinlikle, milletvekilleri insan aracısı olmaktan 
çıkarılmalıdır. 

Sayın Hükümetin bir kısım tedbirleri var TANSA 
ve benzeri. Efendim, istihlak maddelerini aracı olma
dan mümkün mertebe kısa yoldan müstehlike ulaştır
mak istiyoruz. E, güzel, ben o yönünü alıyorum, «Fe
na değil» diyelim. Ancak, insan aracısı durumundaki 
bir kısım insanlarımızı aradan çıkarıp da doğrudan 
doğruya, bir zatın dediği gibi, «Devleti devletleştir
mek» suretiyle neden iş bulmak isteyenlere, iş ara
yanlara, çalışmak isteyenlere doğrudan doğruya on
lara devletin kapısını açmıyoruz? Neden doğrudan 
doğruya İş ve İşçi Bulma Kurumu faaliyete geçmi
yor? Hatırımda kaldığına göre bu kanun 1945 yılla
rında çıkmıştır. Kemaliyle bu kanunu tatbik etmek 
bir türlü nasip olmuyor, zamanla daha çok kötüleşi
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi düşününüz; ben 
bir milletvekili olarak bana gelene iş buluyorum. 
Ondan sonra, iş bulmak için aracı oluyorum, gidiyo
rum ve netice itibariyle çok daha mağdur kişiler dev
lete güvenmişler İş ve İşçi Bulma Kurumunda sırada 
bekliyorlar. Onlara devlet iş bulacak, adreslerine 
mektup gönderecek, bekliyorlar, beklesinler, seneler
ce beklerler. Muhterem arkadaşlarım, mutlaka buna 
bir çare bulmalıyız. Artık bundan böyle, bilhassa 
partiler, vatandaşa iş bulan müesseseler, parti ocak
ları ve teşkilatları olmaktan çıkarılmalı, hatta parla
menterler de esas fonksiyonlarıyla, görevleriyle baş-
başa bırakılmalıdırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 80 küsur, 90 küsur bin 
kadro alınmış geçen yıl. Kimler kanalıyla kimler ne
relere tayin edilmiş? Halbuki İş ve İşçi Bulma Kuru
mu ne güne duruyor, değil mi? Niçin bu kanun çıka
rılmış? 
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Bunu lütfen yeniden gözden geçirip âdil bir şekil
de, hangi parti iktidara gelirse gelsin âdil bir şekilde 
rayına oturtalım. Parlamenter, ancak haksızlıklarla 
uğraşır, iş ve İşçi Bulma Kurumunda sıraya girmiş 
bir vatandaşın sırası bozulmuş, işte parlamenter o 
zaman devreye girer, gider ilgililerden soru sorar; 
«Niçin bu sırayı bozdunuz» der. Ama orada seneler
ce sıra beklemiş olan vatandaşlar, binlerce, yüz bin
lerce kişi beklesin, biz doğrudan doğruya onların 
önüne geçelim; bir mektupla, bir müracaatla, bir te
lefonla oraya buraya işçi yerleştirelim. Bunu vicda
nen bugüne kadar hiç hoş karşılamadım, bundan böy
le de hoş karşılamamaya devam edeceğim muhterem 
arkadaşlarım. 

Ayrıca, bir önemli istirhamım var. Toplu iş söz
leşmeleri sendikalararası rekabetten çıkarılmalıdır. 
Memlekette bu gibi adaletsizlikler huzursuzlukları do
ğuruyor ister istemez. Bir evden 5 tane çocuk, 5 tane 
genç düşününüz; hiç biri iş alamamıştır, çünkü tanı
dığı milletvekili yoktur, çünkü bir aracı bulamamıştır; 
ama diğer evden 4 delikanlının 4'ü de işe girmiştir, 
5 ncisi de işe girmek için tırmanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ölçü getirilmeli, ya 
işsizlik sigortasını biran önce getirmek suretiyle iş
sizleri belli bir ölçüde, başta biz olmak üzere bizim 
de gelirlerimizden, ücretlerimizden, maaşlarımızdan, 
hatta çalışmakta olan bütün işçilerin maaşlarından, 
toplu iş sözleşmelerinde onlardan, bizde de bir ka
nun mu, nasıl getirilecekse getirilsin ve işsizlik sigor
tası mutlaka çıksın. Hiç iş alamamış, tamamen boşta 
gezen, şu anda benim bilebildiğim, dükkânda yatan 
çocuklar var muhterem arkadaşlarım. Ölüsünü mem
leketine nakledemeyecek, hatta kefen alamayacak fa
kir - fukara var bu memlekette. Bizzat başıma geldi. 
Bir kardeşimiz vefat etmişti ve onun hanımı da tesa
düfen yanımda idi. Hastaneden ölüsünü çıkarıp, biran 
önce memleketine intikal ettirmek için ilgilendim. 
Kadının 5 çocuğu vardı, ağlıyordu. Diyordu ki: «Be
nim çocuklarım artık ta Zonguldak'tan gelecekler de, 
Ankara'da kocamın mezarını ziyaret edecekler.» Ben 
bunu anlayamamıştım, sormuştum, kardeşim niye 
öyle söylüyorsunuz? Ama diyordu ki, «Benim ölümü 
Zonguldak'a nakledecek paramız yok. Zaten bir gece
kondunun bir tek odasında 6 çocukla 7 nüfus kalı
yorduk. Binaenaleyh, duyduğuma göre belediyeler 
gömerlermiş böyle ölüleri.» Bunlar sizin bildiğiniz 
meseleler, her an sizin de başınıza geliyor. Dedim 
«kardeşim siz müsterih olunuz, sizin ölünüz, cenaze
niz mutlaka Zonguldak'a intikal edecek ve çocukla

rınızla da gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldi
ği kadar ilgilenmeye gayret edeceğiz.» 

îşte, acizane bir milletvekili olarak, aracı olmak 
suretiyle işe soktuğum belki en çok 5 kişiden birisi 
de bu kadındır. Muhterem milletvekilleri, bu mesele
yi mutlaka düşünmek mecburiyetindeyiz. «Kimi yer 
kimi bakar, kıyamet ondan kopar» Bu atasözleri keyif 
için söylenmemiştir. 

Partizanlık mutlaka kalkmalıdır. Neden bizim her 
gün 10 - 15 misafirimiz yok da, sadece Sayın Halk 
Partili değerli arkadaşlarımız, şeyde yer bulamıyo
ruz? 

LÜTFİ ŞAHİN (Erzincan) —- 2 sene önce de hepsi 
sizde idi. 

MEHMET ZEKİ OKUR (Devamla) — Aynı idi, 
ben şahsen meseleleri sadece sizin için, sadece onun 
için, bunun için söylemiyorum. Bu mesele kalksın 
diyorum muhterem arkadaşlarım, halledilsin. 

BAŞKAN — Sayın Okur, süreniz dolmak üzere
dir, lütfen toparlayın. 

MEHMET ZEKİ OKUR (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, israfı mutlaka önlemeliyiz. Ateşi 
gömen analarımız vardı. Bir kibrit çöpünden tasarruf 
için akşam ateşi gömüyordu analarımız. Şimdiki eği
tim sistemiyle yetişen bilhassa aydınlarımız, münev
verlerimiz, anası köyde bulanık su bile belki bulup 
içemezken veya hani bulanık su içerken, bizde içki 
içmeyen, alkollü içki içmeyen nerede ise çağ dışı sa
yılmaktadır. Evvela kendine bunu tatbik ediyor mu
sun? Hemen ilave edeyim, ben bunu İslami yönden 
şu anda söylemiyorum, çünkü yeri değildir; ama eko
nomik yönden hangisi daha ucuzdur? Sen her gün 
içki kullanacaksın] alkollü içki kullanacaksın, efen
dim devamlı olarak, hani sigarayı da moda haline 
getirdik, ben onun da aleyhinde konuşuyorum, o va
tandaş ekmek bulamıyor, sen mümkünse sigarayı da
hi bırakacak, sigarayı dahi kullanmayacak öyle bir 
eğitim sisteminde yetiştirilecek bir nesil yetiştir. Ke
yif verici, vücuda zararlı şeylere karşı eğitim siste
minde gücümüzün yettiği kadar tedbir almalıyız. 

Radyolarımızda, televizyonlarımızda içki reklam
ları, televizyonlarımızda votka ile, viski ile, sigara ile 
karıştırılmış, bulandırılmış filmler, bunları kalkın
makta olan, büyük bir kısmı işsiz bir fakir memleke
tin televizyonu nasıl gösterir muhterem arkadaşlarım? 

BAŞKAN — Sayın Okur, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın. 

MEHMET ZEKİ OKUR (Devamla) — İlk defa 
irticalen konuşayım dedim; ama beceremedim, çün-
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kü söylemek istediklerimi de arz edemedim; ama 
muhterem arkadaşlarım, netice olarak şunu arz etmek 
istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Hükümet bu işe başlarken, yani hükümet 
etmeye başlarken hakikaten pek çok kişi ümitlen
mişti.; Netlice itibariyle Sayın Hükümete şu sorulan
ımı bir milletvekili olanak yöneltiyorum: Anarşiyi na
sıl önleyeceksiniz? Söyleyiniz, yardımcı olalım. 
Ben bir milletvekili olarak dinledim hükümet sözcü
lerini ve parti sözcülerini, bununla tatmin olama
dım.. 

En yakın korniş ularımdan, taniıdılkarırndan ölen
ler, öldürenler vardır. Altes düştüğü yeri yakar muh
terem arkadaşlarım, Omları gördüğüm zaman hiç 
partisini falan sorduğum yok. Hatta birisi de sol
cu idi. Emin olunuz o ana ve babaların durumu
nu gödedimMe, hiç şüphe yok siz de gördünüz; 
ama ben görünce, o günlerde en azından 10 - 15 
gün, belki gecede bir - ilki saat uyuyalbildim. 

Pahalılığı nasıl önleyeceğinizi merak ediyordum; 
dinledim, tatmin olamadım. 

Nihayet, dış politikada nasıl istikrarlı bir dış 
politika takip ediyorsunuz? tç meselelerimiz hal
ledilmemişken, içte huzur sağlanamamışken ve bu
nunla ilgili ciddi tedbirler alınmamışken, Stavropu-
los'uin vaktiyle bize Avrupa Konseyinde söylediği gi
bi, «Türk'ler evvela kendi iç meselelerini halletsin
ler, hükümetleri çatırdıyor. Binaenaleyh böyle bir 
hükümetle biz nasıl karşı" karşıya gelir de konuşu
ruz?» dediği gibi, evvela iç meselemizi, iç birliğimi
zi sağlamalıyız 

BAŞKAN — Sayım Okur, lütfen son cümlenizi 
söyleyiniz efendim. 

MEHMET ZEKİ OKUR (Devamla) — Son 
cümlemi arz ediyorum Sayın Başkalnıım. 

Sayın Maliye Bakam da «İki katsayı 15 milyar 
tutar ve karşılığı yoktur» delmişti vaktiyle. Şimdi 

ise ödenekleri % 5 kestik, «bu onun karşılığıdır» 
dedi. Halbuki o, Bütçe Komisyonunda ilave edilen 
26 milyar liranın telafisi içimdi. Katsayıyla ilgili 
bütçe açığını masıl kapatacak? Bunu da merak edi
yorum. 

Bütçenin yurdumuza, memleketimize ve bilhassa 
genç nasllimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, 
hepinize saygı ve selamlarımı sunarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Okur. 
iBütçenin tümü üzerimdeki görüşmeler tamamlan

mıştır. Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunacağım: 

Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilme
sini Kabul edenler... Ettmeyaner... Kabul edilmiştir.. 

1 nei maddeyi okutuyorum: 

J979 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için, bağlı (A) işaretli cetvelde yer alan 
ödeneklerden % 5 kesinti yapıldıktan sonra, (Milli 
Savunma Bakanlığı Bütçesiınde yer alan ödenekler
le diğer dairelerin yatırım ödenekleri ve katma büt
çeli idarelerim yatırımlarıma tekabül eden Hazine yar
dımları hariç) (397 378 950) lira ödenek verillmiişıtir. 

'% 5 kesinti aynı ilkelere göre katıma bütçeli ida
reler ödenekleri için de uygulanır. 

BAŞKAN — Müzakerelere devam etmek üzere, 
bugün saat 14.00'de toplanmak üzere -birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanına Saati : 12.54 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Bâ foanvefcili Musiih Göremtaş 

DİVAN ÜYELERİ : Mzatoıettin Çdbah (Kütahya), Recep Özel (İstanbul) 
« 

BAŞKAN — 55 nci Birleşimdin 2 neti Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Davamı) 

A) TBMM BÜTÇESİ 
a) Cumhuriyet Senatosu 
b) Millet Meclisi 

jBAŞKİAN — Müzakerelere kaldığımız yarden de
vam ediyoruz. 

Programımıza göre, Türkiye Büyülk Millet Meclisli 
bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

İdareci Üyeler ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1979 Mali 

Yılı Bütçelerinin görüşmelerini birlikte yapacağız. 
Türkiye Büyük Millet MeoMsi bütçesi üzerinde 

söz alan üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum: 

Grupları adına : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İs

mail Özen, Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın 
Hasan Alksiay, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Yusuf Uysıal, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adlına 
Sayın Faruk DemArtola. 

Şahısları adına : 
Lehinde Sayın Celâl Ertuğ, Sayın Attan Tuna, 

Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Adnan Keskin; 
Aleyhinde Sayın İlhan Aytekin, Sayın Adem Ali 

Sarııoğlu, Sayın İbrahim Topuz, Sayın Müfit Bay
raktar, Sayın Şener Battal; 

Üzerinde Sayın Mehmet Çatalbaş söz almışlar
dır. 

Grupların konuşma süreleri 20'şer dakika, kişisel 
konuşma süreleri 10 dakikadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İs
mail Özen, buyurunuz. 

CHP GRUBU ADINA İSMAİL ÖZEN (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri üzerinde1 

Cumhuriiyet Halik Partisi Grubu adına görüşlerimli-
zi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; grubum 
ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, içinde bulunduğumuz bu 
Yüce Meclis dünümüzü kurtardı; inanıyorum ki, 

bugün ülkemizin içlinde bulunduğu ekonomik buna
lımdan da kurtaracak ve yarınlarımızın güvencesi 
ve ülke sorunlarının tek çözüm yeri durumundadır. 

Yüce Meclsimüzün birçok görevlerinin yanında 
en başta gelen görevi, Türk hukukunun baş kaynak
larını, yasaları yapmaktadır. Yüce Meclisimiz maddi 
olarak hukuk üreterek görevini sürdürmüş ve sürdü-
recektir. 

Yasa yapmada milervekillerinin siyasal tercihleri 
her zaman başta gelen bir unsurdur. Ancak, yasala
rın yasa tekniğine uygun bir şekilde çıkmasını sağla
yacak olan, biraz sonra değineceğim gibi, Meclisleri
miz yüklü denilebilecek bir personele sahiptir, acaba 
yasa üreten bu Yüce Mecliste yasaların yasa tekni
ğine uygun olarak çıkmasına yardımcı olan perso
nellin durumu nasıldır? Bize göre bu bir eksikliktir. 
En kısa zamanda Meclislerimizde bir personel plan
laması yapılmalı, gerekirse bir yasama hizmetleri 
sınıfı ihdas edilerek, bu sınıfa alınacak personelin bü
tün nitelikleri saptanmalıdır. 

Bunun yanında, mevcut personel, bu niteliklere 
ulaşacak şekilde hizmet içi programlarla eğitilmeli
dir. Hepiniz bilirsiniz, bizlerden sürekli olarak, 
kanunlar dergisi, tutanak dergisi ve komisyonlarca 
kabul edilen yasa teklif ve tasarılarının raporları is
tenilmektedir. Bazan öyle olmaktadır ki, önemli yasa 
tasarısı ve komisyon raporlarını bizler de bulatma-
maJktayiz. 

Teklif ve tasarılar yasalaşırken, bu teklif ve ta
sarılar Meclislerimizde olgunlaştırılırken, bunlar üze-
rindekli kamuoyunun görüşleri de çoğu zaman Mec
lislere ışık tutmaktadır. Ama Türk hukukçu ve ya
zarları, yasa teklif ve tasarılarını, komisyon raporla
rını zamanında elde edemediklerimden, bunlar hak' 
kındaki yorumları da zamanında yapamamaktadırlar. 
Hatta Meclis görüşmelerini içeren tutanaklar zama
nında çıkmadığından, çıkan kanunların çoğu yanlış 
yorumlanarak kamuoyu ters yönde oluşturulmakta-
dır̂  
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Yurttaşlarımıza «yasayı bilmemek mazeret sa
yılmaz» diyoruz; ama yurttaşın o yasayı öğrenebil
mesi için gerekeni yapmıyoruz. Bir yurttaşın Resmi 
Gazeteden sadece yasa metnini okumakla yasayı öğ
rendiğini varsaymak doğru olmaz. Bize göre, Ka
nunlar dergisi, kanunların Mecüslerdeki müzakere 
tutanakları, komisyon raporlarının geniş halk yığın
larına ulaşmasının çaresi bulunmalıdır, 

Kanunlarımızın derlenmesi de ayrı bir sorundur. 
Acaba Meclislerimiz, bir mevzuat kütüğü kurma ha
zırlıklarına şimdiden girişemezler mi? Bazan hangi 
yasanın yürürlükte olduğunu, hangisinin yürürlükte 
olmadığını biz de bilememekteyiz ve isitenidliğa zaman 
da bileni bulmakta güçlük çekmekteyiz. 

Değerli arkadaşlaom, çok güzel olarak yapılmış 
Meclis binamız, bugünkü düşünce ve hizmet anlayı
şına cevap verecek durumda değildir. Milletvekilleri 
olarak, Genel Kurul salonu dışında rahat çakşima du
rumunda değiliz. Bir yere bir memur, bir daktilo alı
nır, bir müdür veya yardımcısının veya şefin odası, 
telefonu, sandalyesi vardır, ama milletvekili olarak 
bizim, Genel Kurul salonunun dışında hiçbir yerimiz 
yoktur. Bizi seçerek buraya gönderen hemşehrileri
mizle rahat görüşecek, onları oturtacak bir yerimiz 
bile yoktur. Bizleri ziyarete gelenler çok müşkülâtla 
karşılaşmakta, saatlerce kapılarda, salonlarda bekle
dikten sonra bizleri görebilmekte, yahut göremeden 
gitmektedirler. Oysa, çok müsait olan Meclis bahçe
sinde bugün yapılmakta olan Halkla İlişkiler binası 
daha önce yapılmış olsaydı, vatandaşlarla olan iliş
kilerde ve onların sorunlarıyla ilgilenmemizde daha 
rahat bir ortam doğabilirdi. 

Meclis Başkanımız Sayın Karakaş'ın bu konudaki 
girişimlerini takdirle karşılıyor ve bu eksikliğin bir 
an önce tamamlanmasını, milletvekilleri ve Türk hal
kı adına bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hizmetleri götürürken, bu
rada, lokanta ve kulislerde yorgunluğumuzu gidere
bilmek ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için çektiğimiz 
sıkıntılar çok büyüktür. Burada çalışan personel ve 
hizmetli adedinin artırılmasını istiyoruz. Çünkü çoğu 
zaman masa başında lüzumsuz fazla zamanımız kay
boluyor. 

Önemli saydığımız diğer bir nokta, Anayasa ve 
İçtüzük gereğince milletvekili ve bakmakla yükümlü 
bulundukları kişilerin tedavileri başlı başına bir so
run halinde durmaktadır. Hastalarımızı gerektiği bi
çimde tedavi ettirmekte güçlük çekmekteyiz. Hastane 
dışında tedavi ettirilen hastaların tedavi ücretlerinin 

ödenmesi, kan ve buna benzer hayati şeylerin temini 
sorun olmaktadır, 

Meclis içindeki telefonların yetersizliği, milletve
killerinin halkla olan ilişkileırinde kişisel telefonları
mızdan yalnız bir tanesinden yasal olan hakkımız
dan istifade edebilmemiz durumunda bazı hizmetle
rin götürülmesinde gücümüzü .azaltmaktadır. 

Devlet bütçesinin savurganlık sonucu ne hale gel
diğini biliyoruz. Devlet dairelerinde lüzumundan faz
la personel bulunduruflimalkta ve bu yüzden kimin ne 
yapacağı bilinmediği bir genel müdürlüğe, bir daire
ye gidişimizde, bazen bir oda içerisinde 6 - 7 masada 
bazı memurların akşama dek boş vakit geçirdiklerini, 
ya da bunlardan bazılarının örgü örmekle vakit ge
çirdiklerini görmekte, bu durumda bu hareketleri gö
ren vatandaşımızın üzüntü ve kaygılarına kapılmış 
olduğunu görmekteyiz. Bu bürokrasi çarkı içine dü
şen vatandaş en basit bir işlini dahi gördüremediğlin-
den, Meclis kapılarına dayanmakta, hastasını tedavi 
ettirmekten tutun da en küçük bir sorunu için bile 
yardım (aramaktadır. Bu savurganlığımızın bir tipik 
örneğini de Meclislerimizde görmekteyiz. Senato ve 
Meclis Başkanımızın beni bağışlayarak, yapacağım 
eleştirilerin samimi düşüncelerimizin ifadesi olduğu
nu belirtmelk istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, savurganlığa karşı olan, 
her türlü savurganlığın karşısında olduğumuzu ifade 
eden biz milletvekilleri olarak, bugün Parlamentonun 
çatısı altında milletvekilleri olarak bizim bir 'aylık 
Parlamento masrafımız 19 845 000 lirayı bulmakta
dır, personel gideri olarak da 8 158 500 lirayı bul
maktadır. Ceman 38 500 000 lirayı bulan bu masraf
ları bu millet bize öderken, elbette bizim asıl göre
vimiz olan Meclisin çalışarak yasa üretmesi, kanun
ların Meclislerimizden geçirilmesi için bunun bize 
ödenmiş olduğu bir gerçeği vardır. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Büyük Millet 
Meclislinde »ayda 38 500 000 lira gibi bir gider söz 
konusu olduğu zaman, Meclisimizin günlük masrafı 
1 milyon küsur bin liranın üzerine çıkmaktadır. Şu 
halde, Sayın Başkanlarımızın ve Başkanlık Divanla
rının görevi, Meclisimizi rahat çalışır duruma getir
mek, parti görüş ve kanaatlerimiz ne olursa olsun, 
burada Meclisi rahat işler duruma getirebilmek için 
gerekenin yapılması lazımdır; ama bazı konularda grup 
kararları ve bazı partileriin Meclisimizi çalışamaz 
duruma getirmesi üzüntüyle görmekten Türk ulusu 
adına üzüntü .duyduğumuzu ifade etmek işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Meclisimizdeki personel po
litikası üzerinde durmak istiyorum; bu işlemi yapar-
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ken Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun per
sonel politikalarını ve politikasını karşılaştırmak is
tiyorum. 

Millet Meclisi 1979 yılı bütçe tasarısında belirti
len kadro sayısı; 1 035 adedi Meclis personeli, 316 
adedi Milli Saraylar personeli olmak üzere 1 351 
adettir. 1978 bütçe yılında bu sayının 1 384 olduğu
nu görüyoruz. Yani bu sene Millet Meclisi personel 
kadrosunda 33 adet eksilme mevcuttur. Esasen boş 
olan bu kadroların kaldırılmasıyla geçen seneye göre 
kadrolarda % 2,4 oranında azaltılma sağlanmıştır. 
Aynı tarzda Cumhuriyet Senatosu kadrolarını incele
diğimizde, 285 olan 1978 kadro adedi, 1979 yılında 
44 ilave ile 329'a çıkarılmak istenmektedir. Yani 
Cumhuriyet Senatosunun 1979 yılı personel kadrosu 
geçen seneye nazaran % 14 oranında artırılmaktadır. 

Diğer taraftan, Millet Meclisinde bir milletvekiline 
düşen personel sayısıyla Cumhuriyet Senatosunda bir 
senatöre düşen personel sayısının karşılaştırılmasına 
gelince; unutulmamalıdır ki, pek çok ortak hizmet
ler Millet Meclisi personel kadrosuyla yürütülmek
tedir. Millet Meclisinin Basımevi, Teknik İşler, Park 
ve Bahçeler, Kitaplık, Lokanta hizmetlerinden Cum
huriyet Senatosu da yararlanmaktadır. Bu ortak hiz
metleri gören Millet Meclisi personeli adedi 466'yı 
bulmaktadır. Yani'Meclis personel kadrolarının % 45'i 
ortak hizmet yürütmektedirler. Bir senatöre düşen ha-
•klki personel sayısı hesaplanırken, ortak hizmet gören 
Millet Meclisi personelinin senatör sayısına göre dü
şen miktarının ilavesi, sanırım ki mantıki olacaktır. 
Böyle bir işlem yapıldığında, 1 senatöre düşen perso
nel sayısı 2,6'ya yükselmektedir; 1 milletvekiline dü
şen personel sayısı ise 1,9'a düşmektedir. 

Vermiş olduğum bu bilgilerden şu netice çıkmak
tadır: Millet Meclisi Başkanlığınca personel kadro
larında azaltılma politikası güdüldüğü halde, Cum
huriyet Senatosu kadrolarının çoğaltılması politikası 
güdülmektedir. 

Burada bir hususa değinmeden geçemeyeceğim. 
1979 bütçe tasarısının Cumhuriyet Senatosunda görü
şülmesi sırasında, bu yıl kadro ilave edilen yüksek 
dereceli müşavir kadroları, verilen bir önerge ile büt
çeden çıkarılmıştır. Ancak Bütçe Karma Komisyonu
muz buna uymayarak huzurlarınıza bu kadroları da 
getirmiş bulunmaktadır. Bunu yadırgamış bulunuyo
rum. Yüce Senato da «Bu kadrolara ihtiyacımız yok» 
derken, Millet Meclisimizin bunları kabul etmesinin 
bir savurganlık olmasını elbette düşünüyoruz. 
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Kadro çoğaltılması önemli bir husus değildir. Sa
vurganlığı önlemek için, kadro çoğaltılmadan, gayeye 
uygun etkin bir organizasyonun kurularak mevcut 
personelin verimli bir şekilde çalıştırılmasının daha 
yararlı olacağı kanısındayım. 

Bütçe görüşmelerinin Cumhuriyet Senatosunda, 
daha sonra da Millet Meclisinde görüşülüp karara 
(bağlanması zaman israfı bakımından çok düşündürü
cüdür. Müzakerelerin kısa bir zamana sığdırılması ve 
daha bir rahat ortamda müzakere edilebilmesi bakı
mından Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çelerinin birleşik oturumlarda görüşülmesi bakımından 
gerekli girişimlerde bulunulmasının her iki Başkanlık
ça ele alınmasının ve bunun için gerekli yasaların 
çıkarılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri
nin Türk ulusuna ve Parlamentoya hayırlı, uğurlu ol
masını diler, Cumhuriyet Halik Partisi Grubu adına 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özen. 
Milli Selamet Partisi adına Sayın Hasan Aksay, 

buyurunuz. 

MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (Ada
na) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri üzerinde 
Milli Selâmet Partisinin görüşlerinli arz etmek üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Şüphesiz Meclis bütçelerimiz, Genel 'Bütçenin 
maddi olarak ne kadar 'küçük bir kısmını teşkil ederse 
etsin, hakikatte bütün memleket ihtiyaçlarının gide
rilmesi için, genel hizamın oturması bakımından ge
rekli bütün tıkanıklıkları kaldırmak, gerekli bütün 
"nizamları koymak, kanunları yapmak, icranın deneti
mini yapmak gibi sön derece 'önemli vazifelerin yük-
Ietildiği, demokratik nizamın temel kuruluşlarının ba
şında gelmektedir. 

Bu itibarla Cumhuriyet Senatosu bütçesi ve Millet 
Meclisi bütçesi müzakeresi dolayısıyla yapılacak ko
nuşmalara çok büyük ağırlık veriyoruz. Geçen yıl ifa
de ettiğimiz gibi, Millet Meclisinin, gerek öskimiş bir
takım 'kanunları, mevzuatı, tıkanıklıkları gidermek ko
nusunda, gerek yeni birtakım nizamlamalarla sanayi 
kalkınmamızı, manevi kalkınmamızı gerçekleştirecek 
yerii bir düzenlemeyi getirme hususunda bir seferber
liğe girmesi lüzumuna işaret etmiştik, aynı lüzum ar
tarak devam etmektedir. 

Ancak, bu dönemde bu bütçe münasebetiyle vak
timizin bilhassa mahdut olması ve bu bütçe sırasın
da da Millet Meclisinin çalışma esaslarında birtakım 
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tahribata gidecek, yanlış yollara gidecek hususların 
bulunması dolayısıyla bu konuşmamızda, asıl Millet 
Meclisinin yapması gerekli görevlerinin dışında, Mil
let Meclisinin çalışma düzeninin tahribi konusundaki 
hususlar üzerinde durmak istiyoruz. 

ıBu konuda beş örnekle meseleye girmek istiyo
rum^ 

Muhterem milletvekilleri, birincisi; Bütçe Komis
yonu vasıtasıyla Hükümetlin Meclisi bir tasdik maka
mı haline getirme çalışmaları hakikaten Yüce Mecli
sin asıl yönetimine, asıl nizamına şaşırtıcı bir husus 
olmakıtadiı*, 

İkincisi; Mecliste ekseriyet var tnı yok mu mese
lesinin, ancak 25 kişilik bir istemle yapılabilmesi ça
lışmaları Halk Partisinin bu yoldaki çalışmaları, ha
kikaten Meclisin düzenini bozucu önemli bir husustur. 

Üçüncüsü; Meclisin salt çoğunluğunu 226'dan aşa
ğı indirme çalışmaları, teşebbüsleri yanlış bir yoldur. 

Dördüncüsü; Mecliste yönetimin iki başlı olmaya 
gidişi, Meclise anarşinin sokulması gibii bir mahiyet 
arz etmektedir ki, bu da Meclisin asıl bünyesini, yapı
sını. sarsıcı bir istikamettir. 

Beşincisi; Meclis adına hesapları tetkik eden Sa-
yıştayın ita amirliğinin Meclis Başkanlığından alın
ması hadisesi de asıl Meclis bünyesine yöneltilmiş ha
reketti;, 

Bu itibarla, bendeniz bütün diğer hususları bir ta-
' rafa bırakarak, Meclisin asıl yönetimine, asıl yapısına 
yapılan bu tahribatın üzerinde durma'k istiyorum ve 
bu tahribatın ağırlığını ortaya koyabilmek İçin de di
ğer hususların hiçbirisine bu bütçe münasebetiyle 
işaret 'etmemeyi tercih ©diyorum. 

Muhterem milletvekilleri, CHP iktidarıyla Bütçe 
'Komisyonunun kazandığı özel durum nedir? Bütçe 
Komisyonunun bir hakiki özel durumu vardır. Hepi
mizin bildiği gibi, bütün komisyonlar Meclisteki kuv
vet dengesine göre kurulduğu halde, Bütçe Komis
yonu; bütçenin özel şartlarından dolayı 50 ikisinin 
35'i iktidardan, 15'i muhalefettendir. Yani Bütçe Ko
misyonu bu vasfıyla daha ziyade Hükümetle akort 
olma durumunda bir komisyondur. Şimdiye kadar, 
kanunlar, tüzük, teamül ve her şey gereğince, kanun
ları kimin görüşeceğini kim tayin eder? Yüce Mecli
sin Başkanı tayin eder. Yüce Meclisin Başkanı, ora
daki teknik elemanlar, bu konu hangi komisyonu il
gilendiriyorsa (Yüce Meclisin birçok komisyonu var
dır) o komisyona gönderilir. Ancak, bu seneki tatbi
katta, Halk Partisi iktidarından sonraki tatbikatta 
görülmektedir ki, Meclis Başkanımız bir kanunu Büt

çe Komisyonuna göndermekte, t Bütçe Komisyonu: 
«Hayır, bu kanunun asıl komisyonu ben olmazsam 
bu kanunu görüşmem» demektedir. Kaç tane Meclis 
Başkanımız var, bu Meclis kaç tane Başkan seçiyor? 

Muhterem arkadaşlar, ondan sonra Bütçe Komis
yonu; Meclis Başkanına yazı yazmakta, «Genel Ku
rula gidin» demektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bunun sonucundandır 
ki, Bütçe Komisyonunun şimdi Mecliste sanki iki ta
ne Başkanı var, Yüce Meclis iki tane Başkan seçmiş 
gibi; telefon rehberleri bastırıp dağıtıyor, Bütçenin 
zabıtlarını dışarda bastırıyor. Meclisin matbaası var, 
bu savurganlığa hiç lüzum yok, üstelik bir de bu büt
çe zabıtları gizli zabıtlar, bilmem neler... Yani bunla
rı dışarıda bastırmaya ne maddeten ihtiyaç vardır, ne 
böyle para harcamaya ihtiyaç vardır. Fakat bunun 
neticesinde, Bütçe Komisyonunun bu tutumlarını Hü
kümetin desteklemesi neticesinde... Bunu nerden çı
karıyorsun derseniz, şuradan çıkarıyorum1: Sayın Mec
lis Başkanı bu işi Danışma Kuruluna getirdi. Danış
ma Kurulunda, «elbette» dedik, yani «bir kanunun 
hangi komisyonda konuşulacağını elbette Meclis Baş
kanı tayin eder» dedik. 50 seneden beri de böyle ol
muş, buna hiç kimse hayır dememiş, bunun aksi de 
söylenmemiş, Tüzük de böyle, kime gönderileceğini 
o tayin eder bu şimdi nerden çıkıyor; Bütçe Komiş-

Muhterem milletvekilleri, bu Meclisin yalnız 'Büt
çe Komisyonu yok, bir çok komisyonları var. Bir 
«aSlık 'meselesini görüşmede esas komisyonun Bütçe 
Komisyonu olması mümkün değildir. Milli eğitimle 
ilgili bir kanunun esas komisyonunun Bütçe Komis
yonu olması mümkün değildir. Bunun illa Bütçe 
Komisyonunun olmasını istemek; Meclisi de, TRT 
gibi, Anadolu Ajansı gibi, sadece Hükümetin tasdikçi-
&i şeklinde, Meclisteki ekseriyetle komisyonların hep
sini birleştirip Hükümetin emrinde bir Meclis mey
dana getirmek demektir. Bu son derece yanlış bir is
tikamettir. Burada Meclis Başkanımıza teşekkürü bir 
vazife olarak telakki ediyorum. Hakikaten bunların 
karşısında Meclisin itibarını korumuştur. Evet, Halk 
Partisinin çoğunluk olduğu Bütçe Komisyonu her işin 
komisyonudur deyip geçmem'iştir. Bu bakımdan te
şekkürü bir vazife biliyorum. Ancak, Meclisi bu ha
le getirmek, neticede Yüce Meclisin olduğu kadar bü
tün milletimizin zararına olur. Çünkü bu iktidarlar 
değişir, ama her zaman bu komisyon, iktidar partisi
nin ekseriyette olduğu bir komisyon olacağı için, asıl 
anakomisyonu bu komisyon olarak devam ettirmek 
yanlış bir yol olur. 
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yonunun görüşeceği?.. Halk Partili olarak gelen arka
daşımız da iştirak etti, fakat erteli toplantıda Halk 
Partili Grup Başkanvekilimiz, «efendim bu bizim 
grupta münakaşa konusudur, onun için biraz görüşe-
i'im...» 

Şimdi, bu meselelerin görüşüleceği, vesaire edile
ceği yoktur arkadaşlar. Meclis Başkanlığı bir tane
dir, bu şeylerden dolayı da, işte Bütçe Komisyonumuz 
ondan s'onra Ziraat 'Bankasına söylüyor, Ziraat Ban
kası vasıtası ile dışarıda, özel matbaalarda meclisle
rin bütçeleri basılıyor; ihalelerle, para ile pulla... Bu 
Meclisin matbaası yok mu? 

Onun için, Meclis yönetiminin böyle zedelenme
sine, böyle birtakım tahrifaülara uğramasına müsaade 
etmememiz, zannediyorum ki baş meselemizdir. Buna 
mutlaka Yüce Meclis müsaade etmeyecektir. 

İkinci mesele olarak; bu Mecliste 20 kişi ile ka
nunlar müzakere edilecek, geçilecek. Fakat Mecliste 
«ekseriyet yok» demek için 25 kişilik bir milletvekili 
grubu ancak ayağa kalkarak, «bu Mecliste ekseriyet 
var, yok» meselesinin tespit edilmesini isteyebilecek. 
Bunun Meclis çalışması ile bağdaşabilecek, bu Mecli
sin istikbali ile, ilerdeki çalışmaları ile bağdaşabilecek 
bir düşünce olması mümkün değildir. Bu, günlük bir 
düşüncedir, «bugün benim istediğim olsun» demekten 
başka bir mana ifade etmeyen bir düşüncedir, yanlış 
bir düşüncedir, tahakkümdür; tahakkümlerin sonu 
felaketti J". 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Meclislerin "çalış
masını, kendi nizamı içerisinde, onu zedelemeden yü
rütmeye mecburuz. 

^Üçüncü mesele; Meclisin salt çoğunluğunun 226'-
dan aşağı İndirilmesi meselesi de, 50 seneden beri 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa teşebbüs edilen son de
rece yanlış bir husustur. Kanaatimce, bu hususların 
yanlışlığını izah etmek dahi fuzuli bir şeydir. Bu, 
açık ve bedihi bir hakikattir. Bu kadar açık, bedihi 
hususları münakaşa etmeye lüzum yoktur. 

Yalnız, bu yollar eğer mevcut iktidarın birtakım 
sıkıntılarından iîeri geliyorsa, bu sıkıntılarından dola
yı doğuyorsa, o zaman bu Meclisin çalışma usulleri, 
bu Meclisin oturduğu temel esasların hepsi her gün 
değişecek ve kimsenin saygınlık duymayacağı esaslar 
olmaya mahkûm olacaktır. Bunlar bu Meclisi zede
ler, bunlar milli menfaatlerimizi zedeler. 

Meclisin temel noktasında dördüncü olarak işaret 
edeceğimiz husus; muhterem milletvekilleri, bildiği
niz gibi Meclis Muhafız Komutanlığı, bahçeler, park-
lar vesaire, bunlar Birleşik Toplantının Başkanı olan 
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Sayın Millet Meclisinin Başkanının emrindedir; böy
le olması da tabiidir. Zaten 1961 Anayasası iki Mec
lisi ortaya koyduğu günden beri bütün tatbikat da 
böyle gelmektedir. Sayın Senato Başkanımız, Cum
hurbaşkanına vekalet ettiğine göre, icranın başı duru
muna geçmekte zaman zaman; yasanın başım da 
Millet Meclisine vermiştir kanun ve nizam. 

Simidi Sayın Meclis Başkanlığı dışarıdan birtakım 
polisler görevlendirmiştir Mecliste. Şimdi de bu gö
revlendirme bu bütçeyle ikinci bir emniyet müdürlü
ğü olarak burada kanuni bir 'durum kazanma yolun
dadır. Bunun neticesinde yarın Muhafız Taburu, ya
rın diğer hizmetler; bahçeler, parklar, vesaire hepsi 
böyle iki başlı yürümeye başlarsa, bu işin sonu nereye 
varaöakK 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Senato 
ayrı bir bina yaptırsın gitsin canım. 

HASAN AKSAY (Devamla) — O bakımdan, ay
rı bir bina oluncaya kadar, böyle iki başlı bir tatbika
tın bu Meclis çatısı altında haddi zatında bir anarşiye 
sebep olmaktan başka bir işe yaramayacağına kaniiz. 
Bunu görmemek mümkün değil;-Meclis Başkanı bir 
polise emredecek, Senato Başkanı bir memura emre
decek; aynı binanın içerisinde kaç tane iş olacak?.. 
Bu iş, Meclisler bir arada kurulurken zaten düşünül
müştür ve Birleşik Toplantının Başkanı olan Meclis 
Başkanı 18 seneden beri bu işleri nasıl yürüttüyse şim-
d i. de yürütmekted ir. 

Sayın Başkan, hemen... 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Üç başlı oldu 
şimdi. Bir de Bütçe Komisyonu Başkanı var. 

HASAN AKSAY '(Devamla) — Öyle oldu; üç 
oîuyoı. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın Aksay, 
devam edin. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Bu bakımdan, 
böyle bir şeye, iki başlı bir yolun açılmasına Yüce 
Meclisin izin vermeyeceğini ümit ediyorum. 

Beşinci mesele; Sayıştay Başkanlığının ita amirli
ğinden Millet Meclisi Başkanımızın çıkarılması çalış
masıdır. Bunun için Bütçe Komisyonumuz ne yapı
yorsa bir gayret gösteriyor. Bilindiği gibi, Sayıştay 
üyeleri, başkanları Bütçe Komisyonumuzda seçilmekte
dir. Bu sene Sayıştay seçimlerinin Bütçe Komisyo
nunda nasıl cereyan ettiği bütün milletvekillerimizin 
malûmudur. Ondan sonra da, şimdiye kadar Sayıştay 
ne yapar?... Sayıştay, Millet Meclisimiz adına hesap
ları tetkik eder, kamu hesaplarını tetkik eder. İta ami
ri şimdiye kadar Millet Meclisi Başkanımızdır. Şimdi 
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Bütçe Komisyonu, «Hayır, Millet Meclisi Başkam 
olmayacak» diyor Sayıştayın ita amiri. Niye olmaya
cak? Hiç sebebi yok; ben öyle istiyorum onun için. 

•İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Paşa gönlü öyle 
istiyoı". 

HASAN AKSAY ı(Devamla) — Yani böyle, ko
misyon, «benim canım böyle istedi» diye, Yüce Mec
lise bağlı, Yüce Meclis adına hesapları gören, 50 se
neden beri de ita amiri Yüce Meclislin Başkanı bulu
nan Sayıştayın ita amirliğinden Yüce Meclisin Başka
nını azledemezsiniz. Bu yol yanlıştır. 

Bu yollar, netice itibariyle ifade ettiğim bu 5 hu
sus, Meclisin temel çalışma nizamını, temel çalışma 
düzenini tahrip eden hususlardır. Bu hususları Yü
ce Meclisin dikkatlerine bir daha arz ediyorum ve 
Senato ve Meclis diye 2 başlı bir yönetimin aynı çatı 
altında yürümemesi hususunda, Sayıştayın Meclis 
Baş'kanının ita amirliğinden çıkarılıp nereye bağlana
cağı belli olmayan bir istikamete götürülmemesi hu
susunda Yüce Meclisin bütçesi dolayısıyla arz ediyo-
run1., 

Ondan sonra da: Bütçe Komisyonu meselesi, ek
seriyetin 226'dan aşağıya düşürülmesi meselesi, 25 'ki
şinin ayağa kalkara'k ancak ekseriyet yok diyebilmesi 
gibi son derece hatalı, son derece yanlış günlük karar
lardan sakınılması hususlarına işaret ederek ve bu 
hususlara müsaade etmeyeceği ümidiyle Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Yusuf Uysal. 
Buyurun Sayın Uysal. (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADINA YUSUF UYSAL (İsparta) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosunun 1979 yılı bütçeleri üze
rinde, Adalet Partisi Grubu adına görüşlerimi sun-
ma'k üzere huzurunuzdayım; başlarken saygılarımı su
nuyorum. 

Ülkemiz ciddi bir bunalım içindedir. Milletimizin 
dirliği zorlaşmış ve düzenliği bozulmuştur. Her yeni 
gün bir öncekini aratır hale gelmiştir. Devletine sadık 
vatandaşın ibret nazarları önünde iç ve dış mihrak
ların işbirliği ile tezgâhlanan ihanet tabloları sergi
lenmektedir. Katil, soygun, zulüm ve işkence, basit 
olaylar haline gelmiştir. Binlerce yıllık devlet tecrü
besine sahip büyük Türk Milleti, kendi iradesini tem
sil ile görevlendirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bu gidişe «dur» demesini istemektedir. 

Meclislerimiz, iktidarıyla muhalefetiyle ve bütün 
üyeleriyle milletin bu haklı sesine kulak vermelidir. 

Bu hale neden düştük? Sebeplerini uzun uzun sayıp 
dökmdk bu bütçenin hudutları dışına taşar. Bununla 
beraber, bu kötü oluşta tesiri olduğunu gördüğümüz 
bazı hususlara kısaca işaret etmek istiyoruz. 

Meclislerimizin ve diğer Anayasa kuruluşlarının 
kuruluş, işleyiş, yetki ve sorumluluklarının kesin ola-
ra'k ve çelişkilere meydan vermeyecek şekilde tespit 
edilmesiinin zaruretine inanıyoruz. Geçmişte bu yetki 
sınırlamaları kesin çizgilerle yapılamadığından, Mec
lislere ait hakların başka kuruluşlarca kullanıldığına 
şahit odük. Bunun en bahtsız örneğini, Anayasa Mah
kemesinin yaptığı iptallerle, Meclislerce affedilmeyen 
bazı suçluların affedilmiş sayılması hadisesinde gör
mekteyiz. Meclislere ait af yetkisi Anayasa Mahke
mesince kullanılmış bulunmaktadır. 

Batı demokrasileri, ülkemizin bugün maruz kal
dığı 'kötü olayları yaşamıştır. Bu ülkelerde buhran
lar, ülke halkı ile idarecilerin el ele, gönül gönüle 
beraberliği ile çözülmüştür. Siyasi partilerimiz ve ba
ğımsız siyaset yapanların bu buhranları aşmada halkı
mıza yönelmeden başka çareleri kalmamıştır. Anaya
samızın en büyük eksiği halk oylamasının düşünül
memiş olmasıdır. İleri demokrasilerde halk oylaması
nın büyük bir supap vazifesi gördüğü tecrübe edil
miştir. Bu müessesenin Anayasamıza ilavesi zamanı 
çoktan gelmiş ve hatta geçmek üzeredir. Bu müessese 
geliştirildiği takdirde, Cumhuriyet Senatosunun kuru
luş ve teşekkülünün millet tarafından yeniden gözden 
geçirilmesi de imkân dahiline girer. 

Bu genel görüşlerden sonra, bütçe üzerinde teknik 
bazı görüşlerinizi arz etmek istiyoruz: 

Cumhuriyet Senatosu bütçesi bir israf örneğidir. 
Teklif edilen 58 yeni kadro Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda (kaldırılmıştır; bun ı rağmen, 44 tanesi 
komiisıyon tarafından tekrar ilave edilmiştir. Bu, ge
çen yıllara nazaran % 14 oranında bir artırmayı gös
termektedir. Hizmette artma bulunmamasına rağmen, 
aşırı derecede kadro talebinde bulunmanın izahı kabil 
değildir. Kaldı ki, yeniden isten iten kadrolara eşdeğer 
kadrolar eskiden de mevcuttu. Mesela, muhasebe mü
dürü kadrosu bulunduğu halde, ayrıca ne iş göreceği 
bilinmeyen muhasebe müşaviri kadrosu ilave edil
miştir. Millet' Meclisinin dış ilişkiler ve protokol mü
dürlüğü her iki Meclise ait protokol işlerini şimdiye 
kadar hiç aksatmadan ve rahatlıkla yürüttüğü halde, 
Cumhuriyet Senatosu yeniden dış ilişkiler ve protokol 
'işleri için kadro istemektedir. Bahçe, arsa ve binaların 
korunmasından Millet Meclisi sorumludur. Millet 
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Meclisinde bu sorumluluğu yerine getirecek kadrolar 
mevcuttur. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı sadece 
birleşimlerin inzibatından sorumlu olduğu halde, çok 
mahdut olan bu koruma hizmetine karşılık Senato 
Emniyet Amirliğini Emniyet Müdürlüğü hâline getir
mek istemektedir. Bu müdürlük için emniyet müdürü 
ve yeniden polis 'kadrosu talebiyle huzurumuza gelmiş
tir. İstenen bu kadroların ne kadar gereksiz bulun
duğunu, verdiğimiz bu kısa misallerle açıkladığımız 
kanaatindeyiz. Bu kadroların ne maksatla şişirilmek 
istendiğini anlamak mümkün olsa da, tekrar etmenin 
uygun düşmeyeceği kanaatini taşıyoruz. Memlekette 
önemli hadiselerin meydana geldiği bir sırada, kala
balık heyetlerle pahalı seyahatler tertipleyen zihni
yetten bundan başka bir şey de beklemek mümkün 
değildir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Haklı hiç
bir gerekçesi olmayan yeni kadrolar Meclisimizce 
'kabul edilmemelidir. 

Millet Meclisi bütçesinde geçen yıla nazaran kad
ro eksilmesi müşahade edilmektedir. Memnuniyetle 
öğrendiğimize göre, boş bulunan 33 adet kadro ter
kin edilmiştir. Bu kadro eksiltilmesin in, yeni çalışma 
birimleri ilave edilmiş olmasına rağmen, yapılmış 
olması dikkat çekicidir. 

Meclisimiz için eksikliği yıllarca hissedilen hakla 
ilişkiler binasının inşasına başlanmış olmasını mem
nunlukla karşılıyoruz. Binanın tamamlanması halinde 
Meclis çalışmalarının daha düzenli olarak yürütüle
ceği tabiidir. 

Geçen yıllara nazaran üyelerin ihtiyaç ve hizmet
lerinin Meclis idaresince daha kolaylıkla sağlandığı
nı itiraf etmek hakşinaslık olur. 

Bütçe Karma Komisyonunca alınmış bulunan bir 
karara işaret etmeden geçmek mümkün değildir. Bu 
yıla kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine niyaibe-
ten görev yapan Sayıştay bütçesinin ita amiri Meclis 
Başkanıdır. Bu Bütçe Kanununda Anayasanın 127 
nci maddesi, 832 sayılı Kanun hükümleri ve Anayasa 
Mahkemesinin emsal kararları nazara alınmadan, ita 
amirliği Sayıştay Başkanına verilmiştir. Teamüllere 
ve kanuna aykırı bu tasarruf Meclisimizce reddedil
melidir. 

Sözlerimi bağlarken, bütçelerin Meclislere ve mil
letimize uğur getirmesini diler, Grubum adına saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Fa

ruk Demirtola, 

Buyurun Sayın Demirtola. (MHP sıralarından al
kışlar). 

MHP GRUBU ADINA FARUK DEMİRTOLA 
(Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Milliyetçi Hareket Partisi Millet Meclisi Grubu adı
na Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri
min sözcüsü olarak sizleri grupum ve şahsım adı
na saygı ile selamlıyorum. 

Şu anda Anayasa düzeni içinde Türkiye Cumhu
riyeti Devletini laik ve sosyal devlet anlayışı içerisin
de millet adına temsil eden Yüce Müesseselerin büt
çelerini görüşmekteyiz. 400 küsur milyar liralık bir 
bütçenin sarfı, bu Yüce Mecliste görüşülecek ve ka
rara bağlanacaktır. Millet adına yetkilerini kullanan 
Meclisimizin yapıcı, birleştirici ve uzlaştırıcı olması 
en başta gelen arzularımızdandır. İktidar muhalefet 
dengesi milletin daima yararına olarak gelişmelidir. 

Bunun yanında, Senato ile Millet Meclisi arasın
da, bu 2 müessesenin başkanları arasında iyi bir diya-
lağ kurulmasına zaruret olduğu inancındayız. Bir ka
nun tasarısı Meclisçe görüşülüyor, Meclis BaşkanT,-
ca Senatoda görüşülmek üzere kanun Senato Başkan
lığına sevk ediliyor. Senato Başkanı ise bazı hususla
rın eksik olduğu düşüncesiyle metni Meclis Başkanlı
ğına geri iade ediyor, kabul etmiyor; Meclis tutanak
larının her senatör için birer suretinin eklenmesini is
tiyor bu tutanaklara, bu kanun tasarılarına. Millet 
Meclisi Başkanı ise, bu eksikliklerin tamamlanmasına 
teknik imkânlar olmadığını yine yazılı olarak Senato 
Başkanlığına bildiriyor ve sonra eksik hususlar ta
mamlanmadan bu kanunlar Senatoda müzakere edi
liyor. 

Sayın üyeler, biz burada haklılık veya haksızlık 
konusundan ziyade, bu işin bir telefon görüşmesiyle 
veya karşılıklı bir görüşmeyle çözümleneceğine inanı
yoruz. Bu kabil faydasız yazışmaların makul bir yö
nü yoktur. Millet Meclisimde bütün konuşmalar tu
tanaklara geçiyor ve sonra teknik imkânlar nispetin
de geç veya erken, matbu evrak olarak yayınlanıyor. 
Bu yayınlanış tabiatıyla zaman alıyor, bu tutanakla
rın her senatöre birer suretinin çıkarılıp verilmesi ve 
sonra Mecliste görüşülmesi için bunların eklenmesi 
bu kısa süreler içerisinde imkânsızdır. Kütüphaneler
de Meclis konuşmalarının tutanakları vardır. Bunlar 
alınıp tetkik edilebilir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Senato Başkanı Bütçe 
Karma Komisyonumda «Güney sahillerimizde parla-. 
menter için turistik telisler kuralım, bundan bütün 
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parlamenterler, dünya parlamenterleri yararlansın» di
yorlar. Bunlar ilk nazarda güzel şeyler; fakat derin
liğine işi incelersek, bu, parlamenterlerin halktan uzak
laşması, halkımızla bir arada olmak yerine halktan 
koparak kendilerine bir özellik, bir imtiyaz tanınmış 
olması anlamına gelmez mi? Bunun dışında, milli 
'bütçeden yaptırılacak bu tesislerin - ki arz etmeyi 
unuttum, bunların arasında bir termal yapılması - var 
ucuz ve sembolik bedellerle sırf parlamenterlerin isti
fadelerine sunuluşu, adaletsizlik olmayacak mı? Millet 
bunu nasıl karşılayacak? Bu gerçekleşirse, parlamen
terler saygınlığını koruyamazlar kanaatındayım. Şayet 
bu eğer özel bir kooperatif gibi parlamenterlerin ken
di bütçelerinden temin edilecekse, bunun Bütçe Kar
ma Komisyonunda konuşulmasına bir gerek var mıy
dı? 

Sayın milletvekilleri, arz edeceğim ikinci bir ko
nu; Milli Birlik Komitesinin tabii senatör olaraik, 
Anayasal bir hak olarak Senatoda bulunan üyelerine 
daha demokratik bir yol getirilmesi hususudur. 19 
yıldan beri hiçbir seçime tabi olmadan ParlamenJo 
çatısı altında görev yapmış olmaları, milleti temsil 
etmiş bulunmaları, bugünün demokratik, anlayışına 
aykırıdır. Bundan sonra ilk seçimlerde memleketle
rinden veya bir partiden aday oldukları takdirde, si
yasi hizmetlerine ancak devam edebilmeleri ve bu 
yönde Anayasamızda kanunlarımızda bir değişiklik 
yapmak suretiyle, Meclislerin demokratik zihniyeti ko
rumuş olmaları temin edilmelidir. Bunun aksini dü
şünmek, hiçbir seçime tabi olmadan milleti temsil 
etmek, demokrasiyi inkâr etmek veya en azından de
mokrasiye şeklen sahip çıkmaktır. 

Bunun dışında, çözümü gerekli olan Cumhuriyet 
Senatosuyla ilgili bir mesele daha var. O da, Meclis 
ve Senato ilişkilerinin, kanun yapımı yönünden, ça
lışmaların uzamaması yöınıünden lüzumlu olan bir hu
sustur. Meclislerden çıkmış olan tasarılar, Senatoda 
yeniden müzakere edilmekte ve böyle uzun süre za
man kaybına sebep olmaktadır. Tasarıların kesinleş
mesinde son söz yine Millet Meclisinin olmuş olaca
ğına göre, Senatodaki vakit zayii yerine, Senato ile 
Meclisin bir arada çalışabilmelerini temin için, daha 
süratli kanun yapabilmeleri için bir çözüm getirilmesi 
gereklidir. Biz ilik fırsatta Senatonun kaldırılmasını 
ve tek Meclis sistemine dönülmesini zaruri ve fay
dalı görmekteyiz. 

Cumhuriyet Senatosunun fuzuli bazı harcamalara 
sebep olduğu gözden kaçmamaktadır. Cumhuriyet Se
natosu devamlı personel alma âdetini her geçen gün 

artırmaktadır. Bu yıl bütçesine yine 44 adet - diğer 
arkadaşlarımın da belirttiği gibi - kadro ilave etmiş ve 
böylece kadrosunu c/c 14 nispetinde çoğaltmıştır. Hiz
metler değişmediği ve etkinleşm ediği halde, bir se
natöre düşen personel gittikçe artmaktadır. Bu, ge
niş ölçüde savurganlığa sebep olmaktadır ve hele 
Basımevi, Teknik işler, Lokanta Hizmetleri, Kitaplık, 
Bahçe Hizmetleri ve diğer ortak hizmetlerin Millet 
Meclisi personelince yürütüldüğü dikkate alınırsa, 
Senatodaki bu artışı izah etmk güç olur. Senatomun 
bu dutumu böyle iken, Millet Meclisinin, yeni mü
dürlükler kurulması ve hizrnatlierin genişlfömesinie rağ
men, kadro sayısanı azaltmış olması övgüyle; kar
şılanır. 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılı sonunda Senato 
Başkanlığınca Uzak Şarka tetkik gezilerinde bulun
mak üzere bir Senato Heyeti gönderilmişti. Elbette 
ki, dış ülkelerle olan ilişkilerin gelişmesi ve sayın 
parlamenterlerin bilgilerini artırmaları yönünden bu 
girişim faydalıydı; fakat, Senato bütçesinde ödenek 
yokken, bir kişiye 40 000 lira gibi gidiş geliş ücret
leri yükleyen uçak bilet bedelleri de bazı şirketlerden 
borçlanmak suretiyle temin edilmiş ve neticede 5 mil
yon liralık bir harcamaya yol açılmıştır. Bu, aşikâr 
bir israf örneğidir. Bu, bazı parlamenterleri memnun 
etmek için, ödenek olmadığı halde, hazırlanmış turis
tik bir gezidir. Zira, bazı senatörlerin gittikleri mem
leketlerde tek Meclis vardır, senato dahi yoktur. Ay
rıca, bir yıl önce aynı bölgeye gidip, oralardan mem
nun kalan bazı üyelerin bu daveti bilhassa bu yıl da 
yaptırdıkları rivayeti Mecliste dolaşmaktadır. 

Daha sonra, alacaklı olan uçak şirketlerinin ala
caklarını ısrarlı olarak istemeleri üzerine, bütçede bir 
aktarma yapmak suretiyle yeniden ödenek ayrılması 
için bir kanun teklifi Meclise getirilmiş ve bu suretle 
5 milyon liralık bir harcama yapma imkânı temin 
edilmiştir. Sayın Senato Başkanının dikkatine bu hu
susları bilhassa arz etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Parlamentoyla ilgili başka 
öınemli bir konu dia, TRT ve Parlamento ilişkileridir. 
TRT'de Parlamentoya ait haberler en sön sıralarda 
yer alıyor. Günlük olaylar, dış ve iç haberler bi
tiyor, hatta yurt içi trafik kazaları birer birer sı
ralandıktan sonra, 'hava raporlarından biraz evVel 
Parlamentoya ait haberler yer alıyor. Televizyonu 
ve radyosu başındaki pek çok insaflın dükkaltleri 
başka tarafa çekildiği bir anda, en önemli olan ve 
en başta söylenmesi gereken, halkın çok ilgilendiği 
Parlamentoyla ilgili haberler geçiştiriliveriyor. 
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Bunun dışında, parti genel başkanlarının, grup 
başkanvekillerinin çok önemli konulardaki beyanla
rına TRT'de yer verilmemektedir. Hatta bir keresin
de, Danışma Kurulu toplantısında 4 partinin grup baş-
kanvekilleri ve Sayın Meclis Başkanı, memleketin çok 
ilgilendiği anarşik olaylar ve Meclis çalışmalarıyla il
gili bir konuda ortak bir deklerasyon yapmıştır. TRT' 
ye bu deklerasyon verildiği halde, TRT bunu yayın
lamamıştır ve Sayın Millet Meclisi Başkanı TRT'nin 
bu tutumu sebebiyle konuyu Reisicurrihura ve bazı 
kuruluşlara yazılı iletmek ve duyurmak lüzumunu his
setmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu yıl Bütçe Karma Komis
yonunda Senato ve Millet Meclisi bütçe müzakereleri 
sırasında Meclis Başkanı, kendilerini temsilen 2 idare 
amirini adı geçen komisyona yollamıştı. Bu konuyu 
ele alan bir parlamenter, Bütçe Karma Komisyonun
da milleti ve Meclisi temsil eden Meclis Başkanının 
komisyona geflmeyişini dile getirerek «Şeriflik mi edi
yor» demiştir. Komisyon Başkanı bu üyeden bu söz
leri geri almasını uzun süre ısrarla istediği halde, sa
yın üye sözünü geri almamakta direnmiş ve sonunda 
ancak sözünü tam değil de bazı şartlara bağlı olarak 
geri almıştır. 

Bu işlerin ve konuşmaların bu seviyeye getirilme
si, şahısları değil, müesseseleri yıpratır. İçtüzüğün 
31 nci maddesine göre; «Bütçe Komisyonunda bir 
Başbakanı, bir bakanı yüksek kademeden bir yetkili 
memur temsil edebilir.» denilmektedir. Bir başbakanı 
bir Balkanı bir kamu lyetikilisi Komisyonda temsil ede
cek de, bütün komisyonların yönetiminden ve ça
lışmalarından sorumlu olan Sayın Meclis Başkanını 
lüzumunda bir parlamenter olan ve sıfatı idare amiri 
bulunan bir parlamento üyesi temsil edemeyecektir. 
Bütçe Karma Komisyonunun Başkanı tarafından ve 
bazı üyeler tarafından Millet Meclisi Başkanının Ko
misyona gelmesi icabettiği hususu ısrarla söylenecek 
ve sonunda Meclis Başlkanına «Şeriflik mi yapıyor» 
kelimesi kullanılacaktır. Bu mümkün değildir muh
terem arkadaşlar. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı, Meclis Baş
kanını temsil eden 2 idare amirini kastederek Komis
yonda, «Burada usulsüz bir iştirak var» demiştir, za
bıtlarda aynen var bu kelimeler. Söze karışan idare 
amirine ise «siz Başkanı temsil etmiyorsunuz, size söz 
veremeyeceğim» demiştir. Bu suretle Komisyon üye
leri tahrik edilmiştir ve 4 sayfa tutan Komisyon za
bıtlarında duran, 4 sayfalık bir konuşma bu tema üze
rine yürümüş gitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu, Meclisin birleştirici, ya
pıcı, uzlaştırıcı tutumuna uygun düşmez. Daha önce 
de Bütçe Karma Komisyonu Başkanı, muhtelif ve
silelerle komisyonların çalışmalarından, denetiminden 
sorumlu olan Meclis Başkanına birçok konuları (iddia
lı bir şekilde iletmiş, Bütçe Komisyonunun diğer ko
misyonlarda görüşülen bazı teklif ve tasarıların en 
son olarak Bütçe Komisyonuna sebkini istemiştir. Bu, 
doğrudan doğruya Bütçe Komisyonunun kendi yet
kilerini aşarak Meclis Başkanının yetkilerine müda
hale etmesi ve sahip çıkması anlamına gelmektedir. 

Aynı konuyu benden evvelki konuşmacılar da tek
rar etmişti. Fakat, biz de daha evvel bu konuyu işle
mek durumunda olduğumuz için, faydalı olacağı dü
şüncesiyle tekrar tekrar dile getirmiş bulunuyorum. 

Bunun dışında, Meclis Başkanından habersiz ola
rak, Meclis Matbaası dururken, 1978 Bütçe Karma 
Komisyonu zabıtları 3 cilt halinde başka bir mat
baada, özel bir matbaada bastırılmış ve tam 11 ay 
sonra, parlamenterlerin güya faydalarına sunulmuş
tur. Bütçe Karma Komisyonuna ait zabıtlar Meclis 
Kütüphanesinde varken, bunların bir sürü külfet ve 
masraflarla 11 ay sonra bastırılmış olması, kime ve 
neye faydalı olacaktır? Halbuki arzu eden parlamen
terler, bu zabıtları bu süre içerisinde rahatça tetkik 
etmek imkânını çoktan bulmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin saygınlığının 
artırılması, parti liderlerinin, 'hükümet üyelerinin ve 
bütün parlamenterlerin kendilerine düşen bir görev
dir. Meclis içerisinde sık sık ortaya çıkan fikir tartış
maları sonunda yumruklaşmaya kadar giden büyük 
kavgalar olmuştur. Hatta son günlerde Meclisi tem
sil eden Millet Meclisi Sayın Başkanvekilimin bulun
duğu kürsüye kadar uzanan tecavüzler olmuştur. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Tecavüz değil o. 

FARUK DBMİRTOLA (Devamla) — Bunlar ba
sına intikal etmiştir. 

«Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir» dediği
miz zaman, hepimiz demiokrasıiye inandığımızı ve de
mokrasiye sahip çıktığımızı ilan etmiş oluyoruz. 

Bir tngiliz dipilomatı «Eğer demokrasi yozlaştırı-
hrsa, gayesinden saptırılırsa, yerine totaliter rejimler 
gelir» demiştir. Bir Japon diplomatı ise «Eğer halkın 
parlamentoya güveni azalırsa veya kaybolursa demok
rasi biter» demektedir. 

Meclisimizin önce demokrasiyi, demokrasinin ise 
başta rejimi ve Anayasayı, sonra milli ekonomimizi, 
teknolojiyi ve toplumsal adaleti savunması şarttır. 

Basında sık sık «Meclis iyi çalışmıyor, engelleme
ler yapılıyor» gibi tartışma konusu vardır. 
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Öncelikle şunu söyleyeyim ki, demokratik idare
lerde millet menfaatlerinin en iyi savunulacağı yer 
parlarnienttodur. Bu çatı altında milli bütünlüğü boza
cak olan meseleleri dile getirmek hepimizin başlıca 
görevidir. 

Bölgesel ekonomik dengesizlikler, mezhep kışkır
tıcılıkları, kurtarılmış bölgeler ve anarşi konulan, her 
zaman, çareleri bulununcaya kadar, bıkmadan, usan
madan bu çatı altında elbette konuşulacaktır ve ele 
alınacaktır. 

Bazı konuşmacılar fikirlerini anlatırken, hüküme
ti teşkil eden Cumthuriyet Halk Partisi sıralarından 
sık sık sataşmalar oluyor, en azından «Yeter artık, 
bunları kaç kere dinledik?» diye laf ^atmalar oluyor. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Cılkını çıkardınız da 
ondan. 

FARUK DBMİRTOLA (Devamla) — Memleket 
dertlerinin bugüne kadar çaresi bulunmuş olsaydı, 
tekrar tekrar ortaya dökülmesine bir gerek olur muy
du? 

Bu yasama yılında Meclis Başkanlığına 40ı civa
rında Gensoru önergesi verilmiştir; fakat Mecliste 
Gensorular âdeta bir İçtüzük maddesi yerine getiril
sin gibi üslup içinde alaka görmüştür. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Gelin görüşelim, 
gelmiyorsunuz. 

FARUK DBMİRTOLA (Devamla) — Anarşi, 
memur kıyımı, Türk kültürüne yapılan suikast, milli 
cğitrmdieki tahribat, ekonomimizdeki çöküntü konu
larında verilmiş ve bazıları gündemde olan pek çok 
Gensorular vardır. 

İktidarca bu Gensoruların konusu ile ilgili çare 
ve tedbirler alınmadıkça, elbette ki bunlar devam edip 
gidecektir. Hiçbir Gensoru revaç bulup da müzakere 
imkânını bulamadı bu Mecliste. 

AKIN SİMAV (İzmir) — 226'ya karşı 6 oy; hem 
de Gensoruda. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. 

FARUK DBMİRTOLA (Devamla) — Bu durum
da, «Meclis çalışmıyor, Meclis yasama görevini yap
mıyor» diye devamlı olarak iktidarın şikâyetçi olma
sına sebep yoktur. Çünkü bu şikâyetlere sebebiyet 
veren, bizzat Hükümetin kendi tutumudur. 

ALİ KIRCA (Malatya) — Gensoru verip de boy
kot etmenin sebebi ne?.. 

FARUK DBMİRTOLA (Devamla) — Memleke
tin var olan ıstırapları sürüp giderken, Meclislerden, 
dert üstüne dert getirecek oldu bitti kanunlarının, 
sabahlara kadar yarı uykuda, yarı uyanık, ara verme

den tasarıların geçiştirilmesine kanun yapmak denil
mez. 

Muhalefetin Gensoru önergeleriyle yaptığı dene
tim bir yandan bu hızlı gidişe, bu hatalı tutumlara 
engel olmak, diğer yandan da memleket yararına olan 
konulan, Hükümet tarafından yapılan hataları ortaya 
çıkartmak ve dile getirmek içindir. 

Muhalefetin bu tutumu asla Meclisi tıkamak ve 
tasarıların kanunlaşmasını engellemek maksadına yö
nelik bir hareket değildir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Zabıtlar ortada, 
bir yıldır aynı şeyi yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Demirtola, süreniz doluyor, 
lütfen toparlayınız. 

FARUK DBMİRTOLA (Devamla) — Bitiriyo
rum, teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Meclislerden çıkarılan ya
salar adalet ilkelerine uygun olmalıdır. 

Bu hususta bir örnek vereyim : Bir zamanlar Cum
huriyet Halk Partililerin yapılmasına karşı çıktığı 
Boğaz Köprüsü, genel bütçeden ayrılan ödeneklerle 
yapılmıştır. İstanbul Belediyesiyle ilgisi, sadece İstan
bul'da oluşundan öteye gitmeyen, istimlak bedeli ge
ne milli bütçeden ödenmiş bu köprü gelirinin ı% 50 
nispetindeki ilave belediye hisselerinin İstanbul Bele
diyesine verilmesi şeklinde bir teklif hazırlanmış ve 
teklif itirazlara yol açınca, bu gelirin yarısının İstan
bul Belediyesine, kalan yamsının da Türkiye'mizdeki 
diğer belediyelere, nüfusları oranında verilmesi şek-
:'nde değiştirilmiştir. Bu son şeklinin de... 

YILMAZ ALTUĞ (İstanbul) — Öyle değişmedi. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, müdaha

le etmeyin. 
FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Arz ede

ceğim, lütfen. 
Bu son şeklinin de, dört bağımsız Balkanın şiddetle 

itiraz etmeleri üzerine, bu maddenin 1982 yılında uy
gulanmasına geçilmesine dair yeni bir ek madde ilave 
edilmiştir. 

Bu son çıkan Belediye Gelirleri ile İlgili Değişik
lik Kanununa aslında «şafak söktüren kanun» denil
melidir. Zira bu kanun çıkarken, pek çok parlamen
ter, sabahları, şafak sökerken evlerine gitmişlerdir, 
Bu kanun, Meclis zorlanarak çıkmıştır; Meclis bu 
kadar zorlanmamalıydı. 

Şimdi, bir Zonguldak milletvekili Zonguldak kö
mür madenlerinden, bir Tokat milletvekili Turhal Şe
ker Fabrikası gelirlerinden muayyen bir nispette be
lediye geliri alınmasını teklif ederse, bu teklife veri
lecek cevap pek yoktur. 
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Vaktiyle İstanbul halkına, ulema ve medrese men
suplarına, Meşrutiyetten önce, askerlik yaptırmazlar-
dı. Bu, İstanbul'da oturan Padişahın, İstanbul'da otu
ran bazı vatandaşlara tanıdığı bir imtiyazdı. Boğaz 
Köprüsünün geliri de, bu İktidarın İstanbul Belediye
sine veya İstanbul'a tanıdığı sürekli bir imtiyaz mı 
olacaktır? Biz burada, Türkiye'nin gözbebeği olan İs
tanbul'u ve İstanbul Belediyesini değil, ortaya çıkan 
imtiyazlı durumu dite getirmek istiyoruz. Demokrasi 
bir denge rejimidir; dengeyi bozarsak, kanunları çı
karırken gerekli titizliği göstermezsek, otorite zaafı 
ortaya çıkar, hürriyetlerin ve hakkın kötüye kullanıl
ması ortaya çıkar, bazı imtiyazlar ortaya çıkar. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Demirtola, lüt
fen bağlayınız. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri; geçen yıla oranla Meclisimizin daha mun
tazam idari bir düzen içinde bulunduğunu belirtmek 
istiyorum. Bu bir yıl içerisinde, çok titiz ve sürekli 
çalışmalar sonunda, Parlamento bazı yeniliklere ka
vuşmuş ve bundan sonra da parlamenterlerin daha 
rahat çalışması için yeni düzenlemeler geleceğine ina
nıyoruz. Yemekhane hizmetleri, havalandırma, Mec
lis Bahçesinde Akaryakıt İstasyonunun kurulması, gi
riş - çıkışların iyi bir kontrol altına alınması, yerinde 
alınmış tedbirlerdendir. 

Ziyaretçilerin Meclis kulislerine kadar girmelerine 
imkân nispetinde engel olunmuşsa da, bu konuda mil
letvekillerinin de yardımcı olmaları, Meclis Başkanı
nın" ve idarecilerin işlerini daha da kolaylaştıracağı 
kanaatindeyiz. 

Meclis arka bahçesinde, parlamenterlerin ziyaret
çileri için daha verimli ve daha rahat görüşebilme im
kânlarını sağlamak için inşaatı yapılmakta olan bina
nın büyük bir gayret mahsulü olduğuna inanıyoruz. 

Bütün parlamenterlerin huzur ve emniyet içinde 
görevlerini sürdürmesinde emeği geçen Sayın Senato 
ve Millet Meclisi Başkanlarına, Meclisin emniyet ve 
asayişinde görevli kolluk kuvvetlerine, bazen sabah
lara kadar mesai veren ve bunu zevkle ve başarılı bir 
şekilde yapan kıymetli Meclis personeline teşekkürle
rimi sunar, Bütçesinin milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, Grubum ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Şahısları adına, lehinde Sayın Celâl Ertuğ. 
Buyurun Sayın Ertuğ, süreniz 10 dakikadır efen

dim. I 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, de
ğerli, arkadaşlarım; 1961'den bu yana, bu çatı altın
da görev veren ve birçok olayların içinde yaşayan 
bir arkadaşınız olarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçesi üzerinde kişisel düşüncelerimi sunmak is
tiyorum. * 

Beni bu konuşmaya iten neden, Türkiye'nin ve 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde bulunduğu 

bunalımdır. 
Hoşgörünüze güvenerek, son derece içtenlikle ve 

yansız olarak, taze bir üye sıfatıyla düşüncelerimi 
arz etmek istiyorum. Amacım, «Meclislere nasıl iş
lerlik kazandırabiliriz»: konusunda düğümlenmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki her mesle
ğin bir okulu vardır; ama Parlamenterliğin okulu 
yoktur. Bu nedenle, parlamenter, her kelimesini özen
le kullanmak zorunda olan kişidir. Bir söz vardır, 
kelimeler ağzınızdan çıkıncaya kadar siz ona hâk'im-
sinizdii', ağzınızdan çıktıktan sonra da o size hâkim 
olacaktır. Bu Atasözünün kontrolü altında, hepimi
zin parlamenteriiik görevimize titizlikle uymamız ge
rekmektedir; çünkü devleti tehdit eden sorunların 
kanımca hem başlangıç noktası, hem çözüm yeri bu
rasıdır, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Parlamentoyu tarif etmek gerekirse, kelime anla
mına; «konuşulan, tartışılan yer»ı anlamına gelir 
parlamento sözcüğü. Oysa bizim, bilhassa Millet 
Meclisinde, üyelerin konuşma hakları o kadar sınır
lıdır ki, bu sınırlı konuşma hakkı, haklı olarak Par
lamento üyelerimizde birtakım birikimlere yol açı
yor ve bu birikimler bazen kavga, bazen söz atma 
sekilinde Meclisteki huzuru rahatsızlık derecesine ge
tirecek nedenlere yol açıyor. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir yaklaşımla Parla
mentoların tanımlamasını yapmak istersek, «parla
mentolar, toplumsal değişme ve gelişmenin, bilinçleş-
menin yansıdığı siyasal organlardır» diyebiliriz. Eğer 
izin verirseniz bu tanımlamamı bir fıkra ile renklen
dirmek istiyorum. 

İki İngiliz vatandaşı Parlamentoya giderler. Par
lamentoyu izlerler, bir toplantıyı izlerler. Bir süre 
sonra çıkarlar, birisi ötekine der ki; «Bu adamlar mı 
bizi temsil ediyor?» Küçümseyerek Parlamento üye
lerini. Öteki de der ki; «Kardeşim ne kızıyorsun; de
mek ki biz böyle kişiler tarafından temsil edilmeye 
layık insanlarmışız.»! Bunu şu maksatla söylüyorum : 
Toplumların yapısı, toplumların değişme, gelişme ol
gusu, parlamentolarına yansır ve parlamentolarının 
oluşumunda büyük etkenler olur. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, çok partili de
mokratik parlamenter hukuk düzeni, Türk toplumu
na paralel olarak oluşma ve gelişme süreci içindedir. 
Bu nedenledir ki, Türkiye gerçekleri ne ise onlar bu
raya yansıyacaktır, yadırgamamalıyız. 

«(Meclis saygınlığım yitiriyor, yitirdi»; gibi iddia
lar da kanımca asılsızdır. Biz ancak görevimizi tam 
yaptığımız, iyi yaptığımız sürece burada saygınlık 
artar. Başka nedenkrle saygınlığa gölge düşmesine 
ben inanmamaktayım. 

Şunu kabul etmemiz lazım geliyor ki, dünyada 
ve bunun dışında kalamayan Türkiye'de bir değişme 
ve gelişme gerçeği egemendir. 

Ülkemizin bir özelliği de, sosyal gelişmeleri eko
nomik büyüme takip edememektedir. Yani ekono
mik büyüme sosyal gelişmenin daima gerisinde kal
maktadır ve bu yüzdendir ki, birtakım sıkıntılar ül
keyi rahatsız hale getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, 5 dakikanız kaldı efen
dim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Ve şunu kabul etmek gerekir ki, Türk siyasal dü
şüncesinde, Parlamentonun bütün kurallarıyla işleyen 
bir demokrasiyle bütünleşmiş olduğunu iddia etme
miz mümkün değildir. 

Yani Türkiye'de demokrasi ve onun Parlamento
sunun, büyümekte olan bir çocuk gibi, bir gecede 5 
yaşından 20 yaşına çıkarılması mümkün değildir. Bir 
zaman harcını, bir zaman payını ortaya koymak zo
rundayız. 

Nitekim, siyasal tarihimize bakacak olursak, Par
lamentomuzun gelişmesinde birtakım, daha doğrusu 
demokrasimizin gelişmesinde birtakım kopma olay
larına rastgeliriz. 

1950; Türk halkının beyaz ihtilali ve kendi ira
desiyle ilk parlamentosunu kurduğu, iktidarını yap
tığı bir devirdir; fakat 10 yıl sonra, toplum gerek
sinmeleriyle, bu siyasal mekanizma arasında/ki denge 
bozulduğu için bu hareket bir ihtilalle noktalanmış
tır. 

Ve 1961'den 1970'lere kadar geçen 10 sene zar
fında ikinci bir yumuşak darbeyle karşılaşmış bulu
nuyoruz; 12 Mart olayı. 12 Mart Türk Parlamento
sunu zedelemiş ve yumuşaklığı şuradan gelmektedir : 
Aynı, parlamentoya birtakım Türkiye'yi kurtaracak 
reformların çıkarılması ısmarlanmıştır ve güdümlü 
demokrasi dönemine girmişizdir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1965 - 1969 - 1973 
ve 1977 seçimlerinde Türk Parlamentosunun geçir

diği safhaları gözden uzak tutmazsak, dikkatimizi 
çeken, daima topluma paralel olarak bir gelişme ola
yını saptarız. 

1977 seçimleri, 1973'te olduğu gibi, Meclis arit
metiğinde gene tek parti iktidarını veya bir partinin 
iktidarda olmasını sağlayamamış; öte yandan, Türk 
siyasi düşüncesinde koordone çalışma, yani koalisyon 
kurabilme yadırgandığı için, bir türlü koalisyonlar 
da işletilememiştir. Oysa bugün italya'da komünist 
partisiyle muhafazakâr parti, ya destekleme, ya da 
iktidara katılma suretiyle birbirini destekleyebilmek
tedir, 

Şu halde, Türk demokrasisi ve parlarnenterizmi 
gelişme, oluşma süreci içindedir. 

Şimdi, 1977 seçimleri sonuçlarına bakacak olur
sak, görüyoruz ki, demokratik sol düşünce büyük 
bir sıçrama yapmış, 214 üyeyle Meclise gelmiş. Gene 
enteresan bir nokta, vaktiyle Türkiye îşçi Partisi bu
raya girdiği halde, bu sefer hiç girememiş; fakat bu
na mukabil biraz sağın sağında olan bir parti grup 
teşkil edecek kadar, 16 üyeyle Meclise girmiştir. Bu
na mukabil, dinsel bir kaideye oturan siyasal partiy
le, gene orta çizgiye yaklaşan bir kitle partisinin san-
dalya sayısında bir düşme olmuştur. 

Şimdi bu olayların anlamlarını çözümlemek tabii 
ki, hepimizin düşüncelerine terk edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, vaktimi aşmamak için bazı 
noktalara kısa kısa değinerek, satırbaşı halinde bazı 
işaretlerde bulunarak sözlerimi bitireceğim. 

Ben, Türk demokrasinin, Türk Parlamentosunun 
gelişmede aşama aşama ilerlediği kanısında olan bir 
arkadaşınızım. Bunca yıllık tecrübelerime dayanarak 
söylüyorum; örneğin, dün burada yapılan eleştirileri 
dikkatle izledim. Mesela, Milli Hareket Partisi söz
cüsü arkadaşımızı içtenlikle kutladım. Onun konuş
masında tabii kendi görüşleri kendilerinde mahfuz 
kalmak şartıyla, zarif bir muhalefet üslubu ile ve bil
gili, ağırlık taşıyan bir muhalefet üslubu ile yaptığı 
tenkidi, muhalefetin görevinde bilinçlenmekte oldu
ğuna bir kanıt olarak kaydetmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, iktidar muhalefet çekişmesin
de, ayrımında sorumsuzluklar veya sorumlulukları 
ayrı görmek doğru değildir kanısındayım. İktidar ka
dar muhalefet, muhalefet kadar iktidar, bütün mem
leket sorunlarında aynı derecede sorumludur. Bura
da bir kanunu eğer falan parti kendi görüşü istika
metinde çıkarmaya çalışıyorsa, ona muhalif olan par
ti de bütün çabası ile gelip burada kendi düşüncesi
ni, savunmasını yapmalıdır. Bununla şuna işaret, et-
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mek istiyorum ve beni değerli muhalefet mensubu 
arkadaşlarımın bağışlayacaklarına inanıyorum : 

Son günlerde yapılan engelleme taktiklerine ka
tılamayacağımı söylemek isterim. Nitekim 51 tane 
Gensoru verilmiş, bundan önceki devrede bir tek 
Gensoru verilmiş, o da hükümetin düşmesiyle sonuç
lanmış. 

Demek oluyor ki, birtakım denetim... 
BAŞKAN — Sayın Ertuğ, süreniz dolmuştur, lüt

fen bağlayınız. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Tamam efendim, 
bitiriyorum. 

Denetim mekanizmalarını yerinde kullanmak zo
rundayız. Burada bizim partimizin kusurları yok mu
dur? Olmuştur. Benim ricam şudur arkadaşlarım : 
Muhalefet ve iktidar, bugünkü Türkiye'nin gerçekle
rini gözönünde bulundurarak, içinden çıkılmaz büyük 
bir ekonomik bunalım içerisindeyiz arkadaşlarım. Bu 
bunalımı, ekonomik çöküntülü bugünün, dünün, ev
velsi günün hükümetlerine değil, bir ekonomik zih
niyetin, öteden beri bu yana gelen bir ekonomik iş-
leyişjin ve dünyadaki bazı değişikliklerin sonucu ola
rak kabul etmeliyiz ve mutlaka el ele vererek iki 
önemli meselede diyalog dediğimiz yakınlaşmayı sağ
layarak, ekonomik darboğazdan çıkmayı ve teröriz
mi ezmeyi beraber yapmalıyız. Ne AP hükümeti bu
nu yalnız başına yapabilir, ne CHP hükümeti bunu 
yalnız başına yapabilir. Bazı çizgilerde mutlaka ik
tidarla muhalefet el ele vermek, dümen suyuna git
mek demek değildir, o partinin kendi düşüncelerin
den fedakârlık etmesi demek değildir. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin ekonomik darboğazdan 
çıkması başkaılarının yardımıyla da olamaz. Biz, 
kendi yağımızla kavrulmak zorundayız. Bunun için 
ne yapacağız? İki gömlek yerine bir gömlek, iki ek
mek yerine bir ekmek, yani tüketimi kısıtlamak, üre
tim ve ihracat seferberliğine geçmektir. Bunu bir 
parti yapamaz. 

ZEKİ ÇELlKER (Siirt) — Bunları grubunuzda 
dile getirin. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, süreyi aştınız, bağla
yın lütfen. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Onun için, partilerarası diyalog kurulmasının öne
mine ve lüzumuna değiniyorum, partiler arasındaki 
kopuk ilişkilerin onarılmasına değinmek istiyorum. 
Hoşgörüyü hâkim kılmaya ve beraber çalışma at
mosferine girmeye davet ediyorum. Temel ilkelerde 

anlaşmanın zorunluluğuna işaret etmek istiyorum ve 
denetim mekanizmalarının da etkin bir şekilde kulla
nılmasını diliyorum. 

içtüzükte değişiklik yaparak, milletvekillerinin 
gündem dışı 5 dakika gündem içi 1Q dakika konuş
malarını kaldırıp, onun yerine, rahat ve bol konuş
ma olanağına kavuşmalarını temenni ediyorum. O 
zaman bu sıralar boş kalmayacaktır. Çünkü, konu
şamayan milletvekili.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Ertuğ, konuş
ma sürenizi çok aştınız. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Konuşma ihtiya
cını hissetmeyecektir ve kavgadan başka bir şey ya
pamayacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, son cümlenizi söy
leyiniz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Son cümlem şu 
olacak Sayın Başkanım : Bu bütçenin Meclisimize, 
memleketimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertuğ. 
Aleyhinde Sayın İlhan Aytekin, buyurun efen

dim. (AP sıralarından alkışlar). 
Sayın Aytekin, süreniz 10 dakikadır. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Muhterem Baş
kan, değerli milletvekilleri; 1979 Mali Yılı Senato ve 
Meclis Bütçesi üzerinde şahsi görüşlerimi takdim et
mek için huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Bu ve
sileyle Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. 

Müesses devlet nizamımızda yeri bilinen Meclis
lerimizin her yıl yapılan bütçe konuşmalarında sık
let, nefis muhasebesidir. Batılıların otokritik dediği, 
kendi kendini kontrol, tashih, tahikim, tavsiye, teşvik 
ve telkin itibariyle herkesin ve her müessesenin yan
lışı ve çirkini bırakarak güzeli ve doğruyu bulması 
bakımından mutlak ihtiyaç duyduğu bir keyfiyettir. 

îşte bu münasebetle yapacağım konuşma içinde, 
mazi, hal ve istikbal olacak. Ancak takdir edileceği 
üzere, 10 dakikalık mahdut zamanda ne söylenebile-
cekse, zamanın sıkıcılığı içerisinde satırbaşıyla onları 
ifade etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, (kurtuluncaya kadar) 
hususen Meclislerimizin bütçe müzakerelerinde üze
rinde duracağımız mesele; genç demokrasimizin ve 
milletimizin sırtında kambur, Parlamentomuzun ber
raklığına mutlak gölge düşürdüğüne inandığımız te
melli senatörlük müessesesidir. 

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde emsali gö
rülmeyen 18 yıllık gayri tabiilikten 'kurtulmanın za-
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manı gelmiş, geçmiştir. Hür seçim sistemimizin için
de suniliğin remzi olan tabii senatörler, bu haysiyet 
çizgisinden hareketle milletten demokrasi namına 
özür dileyerek bu çatının altından ayrılmalıdır-ilar. 
(AP sıralarından alkışlar). 

Kendilerine milletin emanet ettiği silahları mill'i 
iradeye karşı kullanan gece baskıncılarıyla, mıiüi ira
deye inanan demokrasiye gönül vermiş herkesin mü
cadele etmesi lazımdır. 

Bu cümleden olarak, Anayasanın 136 ncı madde
siyle emredilen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
rulmasıyla alakalı eleştirilerde, Anayasanın bu mad
desini 12 Mart döneminde, yani normal olmayan bir 
zamanda çıkarılmış olmasını hükmüne mesnet ya
panlar, her halde bu kürsüye çıkarak ve hem de da
ha rahat ihtilal platformu ve silahların gölgesinde 
kabullenilen, Anayasanın özel yerinden kaynaklanan 
tabM senatörlüğün derhal ilgasını istemeli ve bu is
temekte de «oy kulllanacağız»: beyanını yapmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, biz siyasetin çilesini çe
kerek, her türlü imbikten süzülerek buraya gelmiş 
aleni kimseleriz ve milli iradenin muhassalasıyız. Bi
zim dışımızda bir ikincisini daha aleniyet içerisinde 
göstermek mümkün değildir. Göz bizim üzerimizde, 
dil bizim üzerimizde, kulaklar bizim dedikodularımı
za açık. Görmeyenlere, duymayanlara, bizi teşhire ha
zır basın, röntgenlerimizi devamlı alıyor. 

Göz, dil, kalem projeksiyonunda aleniyiz ve kont-
roldayız. Politika çarkı gaddar, hatayı affetmiyor. Çi
lekeş insanlarız, yerimiz, yaptığımız görev itibariy
le bu. ı 

Çilede siyasetçiye eş bulmak mümkün değil. Bü
tün dünyada böyle. Yerimiz, vazifemiz belli dedik. 
Kimi temsil ettiğimiz de belli. Gel gör ki, herkes ve 
her müessese ile hizalanmaya çalışıyoruz. Aslında biz
den alınmak istenilen, aşağıya çekilmek istenen bi
zim değil, biz onu millet adına ve emaneten süreli 
olarak kullanmaktayız. 

Bu takdirimiz karşısında, «Peki sizin hiç cezanız 
olmayacak mı» diyenler çıkabilir. Gayet tabii olacak. 
Siyasetçinin cezası seçilmemekle olur, bu cezayı ve
recek olan da millettir. 

Şimdi bu vesile ile, kulislerimizin başında kara 
tahtalar var. Orada görüyorum, «Yasama üyelerine» 
ibaresi yazılı. 

Muhterem milletvekilleri, biz mücerret yasama 
üyesi değiliz. Ben milletvekili veya senatörüm, Da
nıştay üyesi, Sayıştay üyesi, Yargıtay üyesi gibi, bu 
anlayış içerisinde görülmek isteniyorsam, ben o deği

lim. Bu hizalamayı yapma gayretinde olanlar var. 
Benim yasa çıkarma, yasa yapmanın dışında da gö
revlerim var, salahiyetim var. Harp ilanı kararını, 
Cumhurbaşkanı seçimini, hükümete güven oyunu, özel 
ve genel af kararını biz çıkartırız. O itibarla, biz sa
dece yasama üyesi değiliz, binaenaleyh hiçbir zaman 
yasama üyesi, milletvekili veya senatör manasını ta-
zammun etmez. İlgililere, hususen hassasiyetini bildi
ğimiz Sayın Meclis Başkanımızın dikkatine bu sebep
le sunuyorum. 

işte buraya gelmişken, çıkarılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dergisinin, yanılmıyorsam 3 ncü say
fasında, «fihrist» yerine olacak, «bulmaç» yazılmış. 
ister istemez insana hoş şeyler haitırlatmayan bu bul-
maç'a da alakalarını çekmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, kısa bir süre önce bu 
salonda çirkin bir hadise cereyan etmiştir. Cumhuri
yet tarihimizde bir benzerine daha işaret etmek müm
kün olmayan vaka, bu müzakerelerde teessürle üze
rinde duracağımız bir meseledir. Gözümüzden kıska
nacağımız bir mevkii ve makama vaki tecavüz, hepi
mizi dilhun etmesi gereken bir hadisedir. Bu müesse
senin haysiyet ve mahabetini muhafazaya memur ve 
mecburuz. 

Meclis Riyaset kürsüsüne taarruz ve taan kaba
dayılık değildir. Hiçbir hareket veya yanlışlık, masu
niyetini olan makama saldırmaya hak kazandırmaz. 
Bu hareket, insanın bizzat kendine tecavüzüdür ki, 
bu da herhalde normal insanların yapacağı bir hare
ket değildir. Anarşiyi Başkanlık kürsüsüne kadar tır
mandıracaksınız, sonra da dönüp anarşistlere, yapma
yın diye telkin ve tavsiyede bulunacaksınız. Kendi 
nefsini disipline edemeyenlerin sözünü kimse dinle
mez. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu meyanda teessürümü mucip olan husus, Meclis 
ve Senato Başkanlık Divanlarının meselenin üzerine 
giderek, ehemmiyetle dillendirilmemiş olmasıdır. Bu 
bir cinnettir, Bugün bir arkadaşımızın Başkanlık ettiği 
zamana tesadüf etmiştir, bir gün de başkanlık etme
yen, ama kınamayan bir arkadaşımızın zamanına te
sadüf edebilir. İlk ve son olmasını temenni ettiğimiz 
bu hadisenin üzerinde, bütün arkadaşlarımın aynı hic
ranı taşıdıklarını zannediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, sayın Meclis Reisimizin 
evinin kurşunlanma hadisesi de içimizde hicrandır. Bu 
hususta da bigâne kalınmış, gereği gibi üzerine gidil
memiştir, Hiç kimse Sayın Karakaş'a olan şahsi hu
sumetinden dolayı evini kurşunlamamıştır. Sıkılan 
kurşunlar Sayın Cahit Karakaş'a değil, Meclis Baş-
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kanmadır. Meclis Başkanı yegân yegân hepimizden I 
birşeyler taşımaktadır, bizim muhassalamızdır. O iti
barla, sıkılan kurşunlar teker teker hepimize sıkıl
mıştır. Meselelere bakışımız ve takdirimiz böyle tecel
li etmezse, hiçbir şeyin hakkından gelemeyiz. Bu ve- I 
sile ile menfur tecavüzü telin ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, kısa sürede hizmetinize 
verilen benzin istasyonundan yeni mescide, tahlil labo- I 
ratuvanndan yabancı dil kurslarına kadar, bizi rahat- I 
latan ünite ve anlayışa bunu getiren sayın Başkanımı
za şükranlarımı sunmak istiyorum. Yapılmışların ya- I 
nında başlanmış olanlar ve mutasavver olanlarla cid- I 
den büyük ihtiyaçlara cevap verilmiş olacaktır. I 

BAŞKAN — Sayın Aytekin, toparlayın konuşma- I 
nızı lütfen. I 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Disiplin ve ta
rafsızlık anlayışı ile sayın Başkan şahsında saygıyı I 
toplamıştır. Biz görüyoruz ki, bütçede rakamlar birşey I 
ifade etmiyor; eğer öyle olsaydı, geçmiş yıllarda ya
pılanlar muvacehesinde bugün yapılanlara ihtiyaç du- I 
yulmaması gerekirdi. Rakamların ötesinde, bugün tes- I 
pit ettiğimiz büyük bir azim ve hizmet anlayışı var- I 
dır; gördüklerimiz de onun sonucudur. I 

Meclise ilk geldiğim 1973 yılından bu yana, her I 
vesile ile ifade ettiğim, Parlamento binamızın yanın- I 
da Türk - İslam mimarisine uygun bir cami inşamın I 
da temelinin atılacağını öğrenmiş bulunmanın büyük I 
bahtiyarlığı içerisindeyim. I 

Benden önce yapılan konuşmalarda dikkatimi çek- I 
ti, bütün arkadaşlarımız sayın Meclis Başkanı ile sa- I 
yın Senato Başkanının sürtüşmesine, isteyerek isteme- I 
yerek, kenarından ortasından değindiler. Tebellür edi- I 
len netice şudur: Sayın Başkanın yaptıkları ve yapa- I 
caklannın tasvip gördüğünü, sayın Senato Başkanının I 
yanlışlığı ve yaptıklarının fazlalığı üzerinde duruldu. I 
biz de bu kanati paylaşıyoruz. Bu güne kadar Baş- I 
kanlar arasında böyle bir sürtüşmeye de şahit olma- I 
dik. Teşhis ve tesbitimiz, ihtiras ile kendini muhafaza I 
haysiyetinin mücadelesidir. İhtiras, hem senatör ve I 
hem de milletvekili arkadaşlarımızı rahatsız eden bir I 
hale gelmiştir. O itibarla, haysiyetle kendisini muha- I 
faza etmek isteyen anlayışla yarışmaktan vazgeçme- I 
lidir. 

Muhterem milletvekilleri, 1979 bütçesinin Meclisi- I 
mize, Senatomuza hayırlı olmasını dilerken, Meclis I 
personel (terfi, terflni, tefeyyüzü üzerinde, dereceleri I 
üzerinde durmak ihtiyacı duymuyorum; zira bunlara I 
karşı gelmek bizim anlayışımız içerisinde revaç bulan I 
bir fikir değildir. Ancak, bilhassa yeni alınan polis | 
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arkadaşlarımızın milletvekili ve senatörlere karşı ta
kındıkları tavırlar itibarıyla telkine ihtiyaçları olduk
larını zannediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (AP, MHP ve MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriye Senatosu adına Cumhu
riyet Senatosu Başkanı Sayın Atalay, buyurun efen
dim, süreniz 30 dakikadır. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) — Değerli mil
letvekili arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosu bütçesi üzerindeki eleştirile
re cevap vermeye çalışacaktım. İsterdim ki, yasama 
organlarının, Türkiye'nin karşısında bulunduğu so
runlar içinde etkinliği ve çözümdeki görevleri konu
sunda geniş bilgi arz edeyim, ancak bir yazılı metin 
içerisinde bunları sizlere sunmuş bulunuyorum. İzin 
verirseniz sadece eleştirilere cevap vermekle yetine
ceğim. 

Değerli arkadaşlarımızın değindiği konular belli 
noktalarda toplanmaktadır. Sayın Özen, yasa yapımı 
üzerinde önemle durdular ve yasa yapımının özellikle 
teknik yapısında değişiklik ve düzenleme yapılması
nın zorunluğunu vurguladılar. Gerçekten, bizim bu
gün mevzuatımız dil bakımından yıpranmış, anlam 
bakımından karışmış, amaç yönünü ise kaybetmiş 
bulunmaktadır. 10 bini aşan yasa ile 4, 1 ve devam 
serisi ile yasa çokluğu ve yasaların hangisinin yürür
lükte kalıp kalmadığı belli olmayan bir niteliği ile de
vam edip gitmektedir. Yasa yapımında ülkemiz 
l$77'nin teknik usullerini uygulamakta, yasa yapımın
da gerçekten çok geri bir durumda bulunmaktayız. 

Mevzuat; ifade ettim, dili eskimiş mevzuat, ama
cını yitirmiş bir nitelikte bulunuyor. Mevzuatın arın-. 
maya, derlenmeye ihtiyacı vardır. Yasa yapımında 
gerçekten halkın anlayacağı bir nitelikte teknik an
lamı ile düzenli bir şekilde ihtiyacımız mevcut. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda, ilk kez ülkede mev
zuatın, hukukun bir düzenleme ihtiyacı tespit edilmiş
tir. Kalkınma ve plan, hukuk ve mevzuatla bütünleş-
medikçe, gerçek anlamında bir ülkede kalkınma mev
cut olmaz, plan hedeflerine ulaşamaz. Her şeyden 
önce, biz mevzuatta ve hukuk alanında bir reform 
yapmak zorundayız. Bu reform talihsiz bir reform
dur, çünkü kolay değildir, çünkü kısa zamanda ger
çekleşmez ve geri kalmış ülkelerde böylesine uğraşılar 
kolay kolay göze alınmaz. Yani her babayiğit böyle
sine yüklü, ağır hususları omuzuna alamaz. Türkiye'
nin kalkınabilmesi, planın hedeflerine ulaşabilmesi 
için mevzuatta bir reform yapmak zorundayız. 
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'Bu mevzuat ve hukuk reformunu kuşkusuz birin
ci derece yapım sorumluluğu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. Türkiye Büyük Millet Meclis'i, hukuk
ta ve mevzuatta bir reform yolunla gitmek zorunda
dır. Mevzuatın iki temel 'kaynağı vardır : Yazılı me
tin olarak Anayasa, yasalar, bütçe yasaları, yasama 
organı kararları, Anayasa Mhkemesi iptal kararları 
ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemindeki 
yorumlardır. İdari, yazılı düzenleme metinleri ise; 
tüzükler, kararnameler, kararlar, Bakanlar 'Kurulu 
kararları, yönetmelikler, talimatlardır. Bunlar öylesi
ne bir tanzim içinde, bir düzenleme içindedir ki, çoğu 
yönetmelikler, tamimler halkın anlayacağı dilde değil
dir, bir yüktür, anlaşılması güçtür. 

Mevzuatı değiştirirken, eski mevzuatın derlemesini 
yaparken ifade etttim, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne büyük görevler düşmektedir. Sayın Özen, bunun 
için bu görevlerde çalıştırılacak yetiştirilmiş, eğitilmiş 
personele ihtiyaç olduğunu ifade ettiler ama biraz 
sonra da, bu yükü omuzlamak isteyen Cumhuriyet 
Senatosunda, içinde dil, hukuk, mevzuat uzmanlarının 
bulunduğu 6 kadronun bir şişirme ve fazlalık olduğu
nu ifade ettiler. Bir yanı ile planın öngördüğü refor
mu yapabilmek için gayretler sarfedilecek, burta ihti
yaç olduğu belirtilecek, bir yandan da bunu göze alan 
Cumhuriyet Senatosunun 6 uzman ve müşavir kadro
sunun personel artımında etken olduğu ifade edilir. 
Bunu bir çelişki olarak ifade etmek isterim. 

Cumhuriyet Senatosunda personel sayısının 44 
adet olarak 1979 yılında istendiği doğrudur; ama bir 
değerli arkadaşımız Bütçe Komisyonunda bunun ka
bul. edildiğini; ama Cumhuriyet Senatosunda 44 kad
ronun reddedildiğini ifade ettiler. Görülüyor ki, değer
li arkadaşımız ya iyi tetkik etmemiştir, yahut belli 
bir amaca yönelik olarak istatistikleri hizmete koy
muştur. Cumhuriyet Senatosunda reddedilen, kabul 
edilmeyen kadro sayısı Yalova hizmetleri için istenen
lerin dışında sadece 6 tanedir, 44 tanesi kabul edil
miş bulunmaktadır. Değerli arkadaşımız bunların tü
münün reddedilmiş olduğunu ifade ettiler. Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına değil, bir başka grup 
adına burada ifade edilen sözlerden bahsediyorum, 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Uysal'ın ifade et
tiği hususlardır. 

Yine Sayın Aksay ve diğer arkadaşlarımız Cum
huriyet Senatosunda Emniyet Amirliği kadrosunun 
kurulmasından yakındılar. Evvela bir tespitin açıkça 
yapılması lazımdır; Türkiye'de Büyük Millet Meclisi 
diye bir makam, bir organ yoktur. Türkiye'de Cum-
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huriyet Senatosu ve Millet Meclisi vardır. Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosunun tanımı ve ifadesidir, 
Parlamento karşılığıdır Türkiye Büyük Millet Mec
lisi. İki Meclisin yetkileri Anayasada belirlenmiştir. 
Anayasanın 85 nci maddesi açık ve kesin şu kuralı 
kurmuştur (son fıkra) : «Yasama Meclisleri, Başkan
ları eliyle kolluk kuvvetlerini düzenler ve yürütür.» 
Bir Meclisin kolluk 'kuvvetleri Anayasa gereğince ke
sin diğer Meclisin kolluk kuvvetleri emri altına veri
lemez, mümkün değildir. Bu bakımdan, arkadaşları
mız «Millet Meclisi bünyesinde Emniyet Müdürlüğü 
var, Cumhuriyet Senatosunda Emniyet Müdürlüğüne 
gerek nedir?» derler. Ancak, çift Meclis sisteminde 
iki Meclis hangi ölçülerde kesin hatlarıyla birbirinden 
ayrı ise, o ölçüde iki Meclis sistemine amaç itibarıyla 
ulaşmış demektir. Medis sisteminde, aynı bina içinde 
olan Japonya ve Londra'yı alın, 2 çatı altında değil, 
bir çatının altında olmasına rağmen tüm hizmetler ay
rıdır. Hatta ziyaret ettiğiniz zaman, Japonya'da, Sena-
"todan Millet Meclisinin ayrıldığı kırmızı noktaya ge
lince tüm persond sizi bırakır, diğer personel alır gö
türür. Yapımda da öyledir; iki Meclis birbirinden 
ayrı olma'k zorundadır. Yasa yapımı yönünden ve 
Anayasamızın 85 nci maddesinin kesin hükmü «Mec
lislerin Başkanları, kendi kolluk kuvvetlerini düzen
ler ve yürütür» şeklindedir. Birinin diğerine bağlı ol
ması olanağı yoktur. Anayasa bunu kesin şekilde 
tespit etmiş bulunuyor. Ama teknik hizmetler Mec
lislerin birinde birleşebllir; bizde olduğu gibi, Millet 
Meclisinin Başkanlığına bağlı bulunmaktadır, teknik 
hizmetler. Ama Anayasanın ifade ettiğini hükmü 
'karşısında, Cumhuriyet Senatosu kolluk kuvvetlerini 
Millet Meclisi Başkanlığına bağlama olanağı yoktur 
ve mümkün değildir. 

Kaldı ki, bugüne kadar da böyle gitmiştir. Olay, 
sadece Millet Meclisi Emniyet Müdürlüğü yanında, 
Cumhuriyet Senatosu Emniyet Amirliğinin müdür
lük kadrosuna çıkarılmasıdır. Anayasal ve çift Mec
lis sistemi durumları iyice incelenseydi, değerli arka
daşlarımız her halde bir duyarlı sorun olarak Cumhu
riyet Senatosu Emniyet Müdürlüğü kadrosunun ku
rulmasından yakınmaz ve bunu bir sorun olarak bura
ya getirmezlerdi. 

Milliyetçi Hareket Partisinin değerli sözcüsü, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının, Millet Meclisinden 
Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiş bulunan yasa ta
sarı veya tekliflerinin değiştirilmiş metinlerini alma
dığını ve bunun bir noksan olduğunu ifade ettiler. 

Eğer değerli arkadaşımız hu hususta zahmet edip 
işin aslı nedir diye Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı-
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nın da görüşünü alsaydı, sanırım bu konuşmayı bu
rada yapmazlardı. 

Bir vesile ile Yüksek Heyetinizde bunun, bir, veto, 
bunun bir iade olduğu da ifade edilmişti. Anayasada 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının böyle bir yetkisi yok 
ki kullanılsın. Ama benim Cumhuriyet Senatosu Baş
kam olarak bir idealim vardır. O ideal, Cumhuri
yet Senatosunda, İkinci Meclis olarak yasaların görü
şülmesinde, Millet Meclisine duyduğumuz saygının, 
yasa yapmanın tekniği, Cumhuriyet Senatosu üyele
rinin İkinci Meclisi üyesi olmanın sorumluluğu içeri
sinde, Millet Meclisinde görüşülen konuların neler 
olduğunu, önergelerin, hangi istikamette verildiğinin, 
hangilerinin niçin ve ne şekilde kabul edildiğinin bi
linmesi ihtiyacını sağlayabilmektir. Düşünün, bir ya
sa Millet Meclisinde görüşülür. Cumhuriyet Senato
sunda görüşüldüğü sırada, Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin sayın milletvekillerinin o yasa görüşülmesi sı
rasındaki neler konuştuklarını bilmesi, incelemesi ve 
bu incelemeden sonra Cumhuriyet Senatosunda kat
kıda .bulunmak üzere görüşlerini ifade etmesi mi daha 
yararlıdır, yoksa, izin verirseniz biraz yuvarlak bir 
şekilde ifade edeyim, ezbere olarak yapılması mı? Bu 
iki tercihten birisinin yapılması gerektiği sırada, ben, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı olarak, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin, sizlerin görüşmüş olduğunuz me
tinlerin Cumhuriyet Senatosu görüşmesi sırasında 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ellerine geçmesini 
tercih ediyorum ve bu yolda bütün gayretleri göste
receğim. 'Bu gayret kusur ise, sorumluluğunu yükle
niyorum. Bu hata ise, sorumluluğunu yükleniyorum. 
Ama ben sanırım ki, bu, yasa tekniğinde ve iyi yasa 
yapabilmek için, aslında İkinci Meclisin kuruluş ne
denlerinden birini teşkil etmesi yönüyle doğru, önem
li ve yasal bir yoldur. 

Şimdi size, sayın milletvekili arkadaşlarım, bizim 
bir müddet kabul etmediğimiz ama kabule daima açık 
olduğumuz, fakat bize mutlaka düzenlenerek veril
mesini istediğimiz, değişmiş ve Cumhuriyet Senato
suna gönderilen Millet Meclisi metinlerini göstere
yim. 'Sizin iradeniz bizim için yasal bir anlamı ifade 
eder. Önün bir nokta veya virgülünü Cumhuriyet Se
natosu Başkam olarak ben, benim bürolarım değiştire
mez. Çünkü sizin iradenizdir. O irade Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda, yasal şekil içerisinde de
ğiştirilebilir; kabul veya ret edilebilir; ama düzenlene
mez 

Bu metinler, sizin bize gönderdiğiniz metinlerdir. 
Millet Meclisinin kabul ettiği, değiştirdiği, «Cumhu
riyet Senatosunda görüşün» dediğiniz metinlerdir. Çiz

giler, karmakarışık, inişli, çıkışlı belirsiz halde ve de
vam ediyor, göstereyim. (Bir basrnayazıyı Genel Ku
rula göstererek) bunları, bir bakkal dükkânı defteri 
niteliğindeki bu kâğıtları, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı, düzenli metinler halinde bize, Cumhuriyet Sena
tosuna, temsil etmek onurunu taşıdığım Cumhuriyet 
Senatosuna getirme gayretini gösterirsem, sanırım gö
revimi yapmış olurum. Getirmezsem beni kınama
nız gerekirdi. Ve Cumhuriyet Senatosunun, o zaman 
beni kınaması gerekirdi. Sayfalar hep (böylesine. Ve 
ters bir metin, bir cümlesi, bir virgülü, bir noktası de
ğiştiği takdirde, gerçekten irade sizin değil; bunu, bu 
çıkartmaları, iridirmeleri, ilaveleri kırmızıları, nokta
ları, virgülü değiştiren bir tek memurun, 8 nci veya 
10 ncu derecede bir memurun iradesi, sizin iradeniz 
yerine geçecek ve gelecektir. Çünkü, çizgilerle dolu, 
çıkartmalarla, indirmelerle, noktalarla, Virgüllerle do-
iü< 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı olarak ben bunların 
düzeltilmesini, bir metin halinde Cumhuriyet Senato
suna verilmesini istedim ve şunu da açıkladım: Ben 
isterim, Millet Meclisi İsrar ederse yine alırım; çünkü, 
yasalar gecikmesin, Cumhuriyet Senatosunda yasala
rın görüşme müddeti üç aydır, alırım. Ama bunda 
İsrar ederim ve mütemadiyen... 

Burada görüşüldüğü ?aman çok değerli milletveki
li arkadaşlarım, «Eski köye yeni âdetler mi getiriyor 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı»... 18 yıl hatalı, kusur
lu yapılmış, görevler yerine getirilmemişse ben onda 
mı devam edeceğim? Daima iyiye, daima doğruya yö
nelmek zorundayız. 

O bakımdan, bizim yasaları, gerçekte yasa niteliğin
de yapmak görevimizdir. Bilirim, yasalar Cumhuri
yet Senatosunda görüşüldüğü zaman açıkça ifade 
ve itiraf etmişizdir; yanlıştır, hatalıdır; ama ne yapa
lım ki, müddet azdır çıkaralım, denir. 

Biz iki Meclis olarak, Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu olarak, yürürlükten çoktan kalkmış ya
saları yürürlüğe koymuşuzdur. Biz, metinlerde «ne
bat»!, «bitki» ile beraber yan yana kullanmışızdır. 
Biz, eski ve yeni dilleri; bir fıkra diğer fıkrayı tutma
yan, bazen yüreğimizi hicaptan titreten nitelikteki 
maddeleri yasa olarak kabul etmişizdir. Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinin- yasa yapımını, bu ni
teliğinden ve karakterinden 'kurtarmak istiyorum ve 
bu görevimi sonuna kadar yapacağım. 

Milliyetçi Hareket Partisi adına değerli arkadaşım, 
ciddi bir yanılmanın içindedir. 
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Cumhuriyet Senatosunda, dış münasebetlerle ilgi- I 
li bir aktarma ile 5 milyon liranın alınıp harcandığını I 
ifade ettiler, yanlış. I 

Cumhuriyet Senatosunun belli ölçüde dış münase
betlerle ilgili ödeneği bittiği için, kısıtlı bir ödenek 
olup bittiği için, yeni dış münasebetler dolayısıyla bir 
kısım ödenek yetmemiş, bu ödenek alınmıştır; 4 mil
yondan fazlası 1978 bütçesinde harcanmayacak ve 
1978 yılı iade şekliyle iade edilecektir, 5 milyon aktar
manın. Bunu, 5 milyon aktarma şeklinde ifade etme- I 
yi insafsız olarak nitelendirmek isterim. 5 milyonluk I 
bir aktarmayı «sarf» olarak ifade etmeye, arkadaşımız 
tetkikten önce gitmemeliydi. «Aktarma edilmiş», desey- I 
di, bir ölçüde haklıydı ve eleştiri olabilirdi. Ama, «Sarf I 
edilmiştir, harcanmıştır» ifadesiyle 5 milyonu yanya-
na getirmek, sanırım, insafa sığan bir şekil değildir. I 

Dış münasebetle ifğ leri ve ilişkiyi yine değerli ar
kadaşımız «Bir turistik gezi»; olarak ifade ettiler. Dış I 
ilişkilerle ilgili resmi seyahatler, Cumhuriyet Sena- I 
tosu Genel Kurulunda kararlaştırılmış ve o şekliyle 
resmi ziyaretler yapılmıştır. B'iz bir konuda bazı şekil- I 
leri ve usulleri kulak ardı ederiz. Bir Parlamentoda 
kanatların biri, diğerinin kararları ve onun ilgilileri 
hakkında söz ederken Parlamento hukukuna ve onun I 
geleneklerine uyma ihtiyacını duymalıdırlar. Özellik- I 
le, Başkanlar buna özen göstermelidirler. 

Demin ifade ettiğim bu metinler dolayısıyla, hu- I 
zurunuza gelen bir sunuş dolayısıyla, Cumhuriyet Se
natosu Başkanı olarak bana reva görülen hususlara, 
ben çok alışkınımdır, ben 30 yıl içinde Parlamentoda 
çok şeylere sinemi açmış bir insanımdır. Bunlar ten- I 
kî t ve hücum olarak benim için hiçbir şeyi ifade et- I 
mez. Ama ben şu anda Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanıyım. Cumhuriyet Senatosu Başkanına Millet Mec- I 
'ilişi Genel Kurulunda insaf ile ölçülmeyen, hatta ha
karet hudutlarını zorlayan konuşmalar olurken, bir
leşimi idare eden Sayın Başkanın ikaz ihtiyacında bi- :| 
le bulunmaması gerçekten çok acıdır. Vurgulayarak 
söylüyorum, benim kişisel hayatım için o sözler hiç I 
de yadırganmaz ve benim için hiçbir şey ifade etmez. I 
Ama Cumhuriyet Senatosu Başkanı olarak bana vaki I 
olan bu haksız iftira ve hakaret sınırlarını aşan söz- j 
1er karşısında, tekrar ediyorum, birleşimi idare eden I 
Başkanın ikaz zahmetine bile katlanmaması gerçek- I 
ten üzerinde durulacak bir husustur. I 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Senatoda sahte 
oy kullanılmıştır, şimdi aklıma geldi. I 

'BAŞKAN — Sayın Atalay, Başkanlık böyle bir 
hakaretin, bilmiyorum, belki de farkına varmamıştır. J 

I CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIR
RI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, size değil 

I şüphesiz. Hayır 'Sayın Başkanım, özür dilerim, sizin 
I için değil, bunu daha önce olmuş bir olay için ifade 
I ettim. Sizin tutumunuz için böyle bir şey söylediğim 
I zehabını uyandır di ysaım özür dilerim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun devam edin 
I -efendirn, 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIR
RI ATALAY (Devamla) — Adalet Partili Sayın Mil
letvekili İlhan Aytekin, Cumhuriyet Senatosunda Ana
yasa ile kabul edilmiş, referandum ile kabul edilmiş 

I bir Anayasa müessesesi olan Tabii Üyelik, yani Cum
huriyet Senatosunda mevcut Miilli Birlik Üyeleri hak-

I kındaki sözlerini dikkatle dinledim. Bunu, bir Ana
yasa tartışması yapabiliriz belli ölçüde, bunu siyasi 
bir parti beğenmez, değiştirmek ister Anayasa ölçüle
ri içinde, belli bir oyu toplamak üzere değişiklik yap
mak her siyasi partinin girişiimde bulunmak hakkıdır, 
teşebbüste bulunabilir. Ama, halk oylamasında önem-

I 11 ölçüde bir kabul şekliyle Cumhuriyet Senatosunda 
bir müessese olarak kabul edilmiş bulunan Tabii Üye
liği, değerli arkadaşlarımızı kırar bir ölçü ve şekilde 

I' burada ifade etmek, demin işaret ettiğim Parlamento 
I hukukuna en azından saygılı olmamaktır. Çünkü, 

Parlamento kanatlarından birinin anayasal durumla-
' rını, haklı olmayan, haklı olan - ölçüsü ne olursa ol

sun - ama belli bir ölçüde eleştirmek mümkündür. 
Fakat onları kıran, onları üzen, onları küçük düşürü
cü şekilde ve biraz da suçlar yüklemek suretiyle eleş
tirinin ötesinde davranışlarda bulunmak doğru değil
dir. Cumhuriyet Senatosunu temsil eden Başkan ola
rak ben; Cumhuriyet Senatosunun, Adalet Partisi 
Grubu kadar, Milli Birlik Grubunu da huzurunuzda 
savunmak zorundayım, diğer gruplarda olduğu gibi. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

I Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan, müddetim 
dolmadan bitirmek isterim, saygım dolayısıyla. 

I Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin görüşülmesi sı-
I rasında üzerinde önemle durulan ve birletilen personel 
I hukukuna, personel durumuna tekrar dönüp sözleri-
j mi bitireceğim. 

Eğer Cumhuriyet Senatosunun ikinci Meclis ola-
I rak yasa tekniğinde iyi işleyen bir sistemi getirmesini 

kabul ediyor iseniz, lütfeder bu kadroları, özellikle 
I 6 uzman, içinde dil, hukuk, mali uzmanlıkları kapsa-
J yan bu kadroları kabul edersiniz. Ve bu kabulünüz 

için lütfedeceğiniz aylardan dolayı yasa tekniği yönün-
J den size minnetlerimi ifade ttmek isterim. 
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Sayın Aytekin'in, üstü kapalı, ama anlamı çok ge
niş bir teşbihine üzüntülerimi ifade etmek isterim. 

İhtirasla bir yarış, Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
olarak benim karakterimin çok ötesinde ağır bir if
tiradır, üzülerek milletvekilli arkadaşıma, ben bir mil
letvekiline, Cumhuriyet Senatosu Başkanına bir iftira 
kelimesi olarak ifade ederken gerçekten üzüntü duyu
yorum, ıstırap duyuyorum, ama anlamı ağır, haksız
lık kaynağı bence bilinen bir iftira olarak niteler, size 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
MEHMET ZEKÎ OKUR (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Sayın Senato Başkanından bir hususu öğrenmek 
isti yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sorun. 
MEHMET ZEKİ OKUR (Kayseri) — Sayın Baş

kan, ilk olarak duyduğum ve bilmediğim bir konuyu, 
Senato ile ilgili olarak sormak işitiyorum. 

Senato ile 'ilgili yeni bir Emniyet Müdürlüğü ihdas 
edildiği, kadrolarının konulduğunu gazetelerden öğ
rendim. Burada bir sorum olacak : 

Böyle bir yeni müdürlük ihdas edildiğine göre, 
tabii Millet Meclisinin de halen bir Emniyet Müdürlü
ğü vardır, bu iki müdürlükte çalışan personel olacak; 
bunlar herhangi bir ciddi olay karşısında iki ayrı yer
den emir almak durumu ile karşı karşıya kalacaklar-
dıf. 

Şimdi sorum şu : Acaba bu iki ayrı amir durumun
da Sayın Millet Meclisi Başkanı ile, Sayın Senato 
Başkanlarının bu önemli ciddi olayın yatıştınlması 
konusundaki görüşleri ayrı olursa ne olacak? Bu 
önemli bir husustur, sakınca doğurabilir, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okur. 
Buyurun Sayın 'Başkan. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (Devamla) — Değerli arkalda'şııma teşekkür 
©derim. 

'Millet Meclisi Emniyet Amirliği varıdır, kadrosun
da komiser ve polisler varıdır, Cumhuriyet Senatosu
nun da yi'Iaırdan beri Emini yat Amİırlipi kadrtosu var
dır ve polisleri vardır. Yani imievcutıtur, sadece şimdi; 
Cumhuriyet Senatosu Emniyet Amirliği kadrosu, Em
niyet Müdürlüğünle çıkıyor. Yoksa, Varıdır ve Cum
huriyet Senatosu Emniyör AmOrlüği 'biraz önce oku
duğum Anayasanın 85 ncl maddesinin son fıkrası 
gereğince Cutmlhurüyet Senatosu ©aşk anlı gına bağlı
dır. Millet Meclisi Emniyet Müdürlüğü de, Millet Mec
lisi Başkanlığınla bağlıdır. 
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'Kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine getirilmesi, 
yetkilerinin küHanılrnası ile ilgili olarak, iki Meclisin 
Başkanı 'ben ve şimdiki Meclis Başkanı daha önceki 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlar1 'i'ki 
Meclis Başkanı olmanın sorumluluğu içellisinde hiçbir 
zaman çelişkiye ve ihtilafa düşmemişlerdir. 

Bundan ısonra düşmeyeceklerinden dis müsterih ol
manızı rica ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın Cumhuriyet Senatosu Baş

kanı. 
Millet Meclisi Başkana Sayın Cahit Ka:.akaş, 'buyu -

van efeinid'itm, (Alkışlar) 
Süreniz 3.0 dakikadır Sayın. 'Başkan. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zoniguldak) — Sayın Başkan, sayın mülletveikil-
icri; 

Huzurumuz!da 1979 mali yılı Millet Meclisi Bütçe
sinin müzakereleri sırasında grupları adına ve şahıs
ları adına söz alan sayın arkadaşlarııma cevap arz et
mek ve aynı zıalrnjanJda Müet (Meclisinin geçen 1978 
yılında yapmış oldukları 'bazı hususlara kısaca temas 
tijmek vs 197.9 mali yı'iı için düşüncdeıriirrtizi ifade et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Esasında görüşülen bütçe, Millet Meclisi Başkam 
olarak ne benim, ne de sizlterin; oylarınızla teveccüh
lere maznar olmuş Millet Mteclisi Başkanlık Divanım m 
fcüuçesidlr; görüşül-n 'bütçe, tümüyle sizin, siz sayın 
mlllıeıivekillterinin biüt'çesiidir. Biz yalnız, 'bu 'bütçenin! 
sizlim adınıza uygulayıcısı ve tatbikçisi durumunda
yız. Bu sebeple de sizleıın eleştirileriniz, uygulaıma 
naraları ve uyariîasnınsz bizlere bugün© kadar olduğu 
gi'bi 1979 mali yılında da ışık tutacaktır, yol gos-
te/eceıkıür. 

•Say^n arkadaşlarına, yalınız Türkiye'de değil, tüm 
dünyada demokratik parlamenter rejimle idare edi
len tüm ül'kellerde politikacı en cesur İnsan; politika 
en haysiyetli meslek halindedir. Parlamenterlik vata
na hizmet etmemin en güzel ve en iyi sanatı haline 
gelmiştir. Bu sanatı en güzel, en rahat vatan ve mil
let için en iyi şekilde icra edebilımek için ıbazı mües
seselerin kurulması ve o müesseselerin işlerliğe ka
vuşturulması lazımdır. Bu müesseselerin baş:nda Par
lamento gelmıektediir. 

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük yapıtı, onu 
kuran büyük insan Atatürk'ün de dediği gibi, bu ça
tıdır; Parlamentodur, Yalınız manevi anlamıyla değil 
maddi anlamıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi ya-
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pisi genç Türkiye Cumhuriyeltinin ve Türk dem;okira-
sisimin 'en görkemi binasıdır. Bununla ne kadar 'ifti
har etsek azıdır. 

Sayın üyeler, Tüıikiye Cumlhuriyetini ikuıran bü
yük insan ve arkadaşlarının- bize maddi ve manevi 
en büyük am|ainıeti 'olan Ibu yapıyı her türlü 'muhteva
sıyla daha da yücelfümldk, onlara layıik olmanın hazzı 
ive beyabanı içinjde bu çatı altımda çalışmak zanmedi-
yoıruim parlanıenltıer olanak bizlerin en büyük ve en 
fazla haz duyduğumuz 'bir göreV otaalktafdır. 

tştıe bâz,, Mi'iüiet Meclisi Başkanlık Divanı olarak, 
sizferin oylarınızla Millet Meclisinin yönetimimi siz
ler adıma yapan; 'bunu yapanken de Anayasamın, Iç-
tüızlüğlüin ve yasaların verdiği bütün hakları, yükledik-
Isri bütün sorumllulıükları tam, 'bir bilinç ve heyecan 
içinde yerilme geıtirım|enim gayretimde olan Heyet ola
rak; Parlamentoya, Parlamentonun işlerliğime ve Parla
mentomun saygınlığına en ufak bir toz konmaması için 
ıbüıtün glüoüimıüizlü, bütün maddi mıamevi imlkanıliarımızı 
seferber dtmlş bulunuyoruz. Bumu, görevlerim em kut
sisi 'biliyoruz; !buımu, büzıe tevdi edilen teveccühlerin, 
bize bırakılan emanetlerin en 'kutsisi kabul ediyoruz. 

Hiçbir kuruluş hiçbir müessese yoktur k:i, saygın
lığı kpndimdan önce başikaları tarafından sağlansın. 
Eğeır ıken'dii kendine saygın olamayan insan olsun mü
essese olsun kemdi iken/dine saygınlığımı sağlayamayan 
bir kuruluş varsa, o kuruluşun baiş'kaları tarafımdan 
saygın yapılması mümıkün. d:ğ'dir. (AP ve MHP sı~ 
rallairındaın «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hele (kuruluşların en yücesi ve büLün kuruluşlara, 
tüm yünüjtımieye ışık tutucu vasfı olan Türikiye Blüyülk 
Millet Mecfai, ıbu vasfına 'kuruluşunldlaım aldığı, tarihim
den aidğı bu vasfımı yine her şeyden 'evvel kendi üye
leriyle ve kemdi yöneticileriyle koruyacaktır, kioru-
maık'tadır ve bugüne 'kaıdar 'korumuştur. Omun için 
sizim adımıza görev yapan Millet Meclisi Başikanlıık 
Divanı, her şeyden, önce Parîamerjkioinıun saygınlığı
na, Parlamentonun ıhar yerde layılk olduğu şe-
kilide temsilline, her şeyden ömce 'değer venmelk'te vq 
ona itina glöslterimeıkıtedir. ' 

letiamizin mutluluğumun yegâne çıkış yolu, ülkenin re
faha 'kialvuşmiasımın yegâne harekat noktasının Türkiye 
Büyülk Millet Meclisi olduğunu başkalarına da her 
vesileyle tanıtmak, göstermek ve izalh etmektir. 

Omun için, her; şeyden önce yasaların, İçtüzükle
rin büzıe vermiş olduğu sorumlulukları tam ve 'kâmil 
anlamıyla kullanimanın gayreti içimde bulunuyoruz. 
Böyie bilinç içimde 'bulunan müesseseler ve her mües
sese, ıkıemldi sorumluluğunu, kemdiisi yerine getirilirse, 
ikendi görevlini kendisi liyalkatla yaparsa, o müessese
lerin baişikjalarınım tafcılatına, dıştaki kuruluşların veya 
başika oirigan'iziasyonijarıın tasallutuma .açık olması mıüm-
kiün değildir. O sebeple, her şeyden evvel üzerinde 
durmamız lazımı gelen konu, kemdi mıasuliyetıilmizi ve 
kemdi görevimizi tam bikrelk, tam kavrayarak kendi 
işimize asla başkalarını karıştırmiaımaktır. (AP ve 
MHP sılalarumdan «BraVo» sesleri) 

Türkiye IBüyük Millet Meclisinde, heır şeyden ev-
ıvel bilgi, aJk.il, manitjlk, haik ve 'kanun duygusu hâkimi
dir, hâikjiım olmuştur ve hâkim olmaya devam edecek
tir, Asla Türkiye Büyük Millet Meclisinim içinde his, 
garez, 'kin yer eıtmeyeeekjtir. Bugüne kadar c^modiği 
gibi bumdan sonıra da dfcmıeyeoektir. Türkiye 'Büyülk: 
Millet Meclisime ve önüm bü'ün üyelerime hâki m olan 
memleket sevgisi, millet sevgisi ve onların üstünde 
de insanilik sevgi sidir. 

Bunun için sayın üyeler, böyle bir varlığa sahip 
olan, böyle bir fikir yapısına sahip olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin içinde karanlık düşünceler ara
mak, çapraşık işlere tevessül etmek asla yer tutmaya
caktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
tutmayacaktır. («Bravo» sesleri, alkışlar) Bu şekildeki 
çarpık düşünceleri Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriye
tinin anavarlığı olan Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sokmak isteyenler kendilerini belli bir köşede hapse 
mahkûm edeceklerdir. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, demokrasi bir kurallar re
jimidir. Demokrasi kurallar rejimi olduğu kadar bir 
disiplin rejimidir. Dünyanın en iyi idare şekli olan 
demokrasi, disiplin olmadığı zaman idarelerin en kö
tüsü olmaktadır. Onun için, her şeyden önce kendi 
yapımız içinde disipline ve kurala riayet etmek mec
buriyetindeyiz. Ancalk böylece demokrasinin fazile
tinden ülkeyi ve ulusu faydalandırır ve ancak böyle
ce o demokrasi hepimizin ülke için baştacı yaptığı
mız ve tek kurtuluş yolu gördüğümüz demokrasi, Türk 
Ulusu için aydınlık ufuklara ülkeyi ve aydınlık gele
ceklere gelecek kuşaklarımızı ulaştırır. 

Onum için, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı 
altında kurala tabi olan yalnız onun üyeleri değil, bu-

Sayın üyeler, çalışmalarımızda esas nDiktamız 'bu 
olmakjtadır. Genele Millet Meclisi (Başkanı olarak 
ben ve gerek diğer Başkanlık Divanı üyesi arkadaş-' 
larımızın bütün handket nıokıtajmtz, Parlamentonun 
saygınlığını dıattıa da ileriye gö/:ürrnieik, Parlamemto^ 
ımuzıun Türikiye CulmıhuriyeitJnin kuruluşunda ve Tür'k 
demO'krasisiinin bugünkü işleyiş şeklindeki mühim mak
tasını hiçbir zaman gözden uızaik tutmadan, onu daha 
da ileri götüre'bitaeik; gerek vaJtanımızın, gerek mil-
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rada hizmet gören tüm personel, burada hizmet ifa 
eden, kamu görevi yapan basın mensupları tümüyle 
kurala tabidirler. Ancak o takdirde ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin işlerliği beklenen ölçüde sağlanır; 
ancak o takdirde k>\ Türkiye Büyük Millet Meclisin
den millet için, vatan, için faydalı yasalar çıkar, de
netim görevi yerine gelir; ancak o takdirde ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, hark gözünde beklediği .saygın
lık düzeyine ulaşır. 

Bunun için ve bu sebeple, Başkanlık olarak sizin 
adınıza bu kurallara ve disipline azami riayet gös
termenin çabasındayız. 

Demokrasi, kurallar ve disiplin rejimi olduğu ka
dar hoşgörü rejimidir ve bir diyalog rejimidir. Eğer 
demokraside gruplar, hele parlamenter demokraside 
parti grupları kendi aralarında belirli ölçüde diyaloga 
giremez, hoşgörü temin edemezse Parlamentonun iş
lerliği yavaşlar, hatta gölgelenir. Onun için, yine Baş
kanlık olarak en çok üzerinde durduğumuz ve bütün 
grup yöneticilerinin de aynı duyguları paylaştığını gör
mekten de mutlu olduğumuz gruplararası diyaloga 
ve üyeler arasındaki yakınlaşmaya büyük değer atfe
diyoruz. 

Sayın üyeler, demokrasilerde bir başka şey daha 
vardır ve o da geleneklerdir. Nasıl insanı tarih yara
tırsa, nasıl ülkeler geçmişlerinin üzerine inşa edilirse, 
demokrasiler de tarihleriyle, gelenekleriyle yaşarlar. 
Kısa da olsa hakikaten acı - tatlı büyük tecrübelerden 
geçen ve bugün Batı demokrasileri ölçüsünde olgun 
bir düzeye erişmiş bulunan Türk demokrasisinin ge
leneklerini bir tarafa asla itemeyiz. Onlardan fayda
lanmamız, yeni uğraşlarımız için onları mesnet yap
mamız gerekir. Bu sebeple, Türkiye' Büyük Millet 
Meclisi içinde bugüne kadar kurulmuş olan iyi gele
nekleri yine de geliştirmek, onlardan faydalanmak 
en büyük arzumuzdur. Ümit ediyorum ki, tüm üyeler 
ve özellikle üyeler adına görev yapan tüm ihtisas ko
misyonları, bugüne kadar teessüs etmiş olan iyi gele
nekleri bir tarafa itmeksizin onlardan faydalanma 
yollarını seçerler ve demokrasimizi daha da ileriye 
götürme uğrunda katkılarda 'bulunurlar. 

Sayın üyeler, Millet Meclisini teşkil eden üyeler, 
halkımızın içerisinden seçilerek gelmiş, her birisi ken

edi çevresinin gözbebeği, göznuru insanlar toplanmış 
seçkin kişiler Parlamentonun içerisinde oturuyorlar. 

Yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisinin parla
menterler üyeleri değil, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görev yapan hizmetliler de seçkin insanlardır, 
onlar da istisnai kadrolara sahip kimselerdir; zaten 
öyle olması gerekir. 

Ve yine burada kamu adına görev yapan diğer 
kuruluşlar, basın mensupları; hepsi müstesna kimse
lerdir; mesleklerinde, uğraşlarında, parlamenter de
mokrasiye gönül vermiş, onun gelişmesine hizmet et
miş kimselerdir, öyle olması gerekir. 

Başkanlar ve Başkanlık Divanları, bugüne kadar 
olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da içte ve dış
ta böyle seçkin bir heyeti temsil gücüne sahip, en azın
dan temsil etme gayretinde ve heyecanında olan kimse
ler olarak tarafsız tutarlı ve yapıcı olmak zorunda
dırlar; çok defa örnek olmak durumundadırlar. Za
ten tümüyle Parlamentomuz, Yasama Organı; yürüt
meye, diğer kuruluşlara örnek olmak mecburiyetin
dedirler. Burası ışık tutacak, burası fazilet örneği ola
cak, Parlamento çalışma örneği olacak, Parlamento 
ülkenin çıkarlarını, milletin yararlarını en önde ko
ruyacak ve ondan sonra yürütmeden görevler bekle
necek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de, 
Türk Parlamentosu, bu şerefli görevleri, ışılk olma, 
rehber olma görevini daha da geliştirerek sürdüre
cektir. 

Millet Meclisi yönetimi o bakımdan büyük so
rumluluklarla karşı karşıyadır. Meclis yönetiminin 
rasyonel bir düzen kurması, Meclis yönetiminin, yü
rütmeye de önder olacak fonksiyonel bir yönetim 
kurabilmesi ve yine üçüncü olarak, Meclis yönetimi
nin temsili hüviyetini haiz olması lazımdır. Öyle zan
nediyorum ki, bir senelik müddet zarfında geçen 
1978 yılında Millet Meclisi Başkanlık Divanı olarak 
bu arz ettiğim hususları yerine getirmenin büyük gay
retinde bulunduk. Şunu memnuniyetle huzurunuzda 
ifade ediyorum ki, bir sene önce bugünlerde huzuru
nuzda yaptığım ve Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
adına size Söz verdiğimiz bütün hususları yüzde yüz 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Bu yaptığımız hizmetleri tek tek burada saymak 
istemiyorum. Yalnız şunu büyük bir gururla, şunu 
büyük bir heyecanla ifade etmek isterim ki, Büyük 
Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisini, onun 100'ncü doğum yıldönümüne nok
sansız, onun en iyi şekilde arzu ettiği biçimde hazır
lamak istiyoruz. Bunun için, 1981 yılında 100 ncü 
yıldönümüne yetişmek üzere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önüne, Büyük Atatürk'ün adına bir anıt 
yaptıracağız. («Bravo» sesleri, alkışlar) Bu anıtın ya
rışmasının ilk projeleri 5 Mart günü teslim edilecek
tir. Ayrıca, yine Büyük Atatürk'ün 100 ncü yıldönü
müne yetişmek üzere, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halk İlişkileri Binası» nı - muhakkak bitireceğiz. Böy-
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lece, demokrasimizin anakaynağı olan halkın kendi 
temsilcileriyle daha rahat ilişki kurmasını sağlamış 
olacağız. 

Sayın üyeler, bunu yaparken ülkenin içinde bu
lunduğu ekonomik koşulları ve siyasal koşulları dü
şünerek Meclis yönetimini en rasyonel yapmanın 
gayreti içindeyiz. Gerek Parlamenterin zaman tasar
rufunu sağlamak, gerekse parlamenterin en büyük 
görevi olan yasama ve denetim fonksiyonlarını en 
rahat, en iyi şekilde yapabilmesinin maddi koşulları
nı hazırlamak üzereyiz. Bunun yanında, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu şartların demokrasimize yapabile
cekleri ufak sıçramaları önlemek için güvenlik ted
birlerimizi, gayet bilinçli şekilde almış bulunuyoruz. 

Sırası gelmişken burada bir noktaya temas etme
den geçemeyeceğim. Meclis, Senatosu ve Millet Mec
lisiyle bir bütündür. Türk Parlamentosu Anayasamı
za göre Senato ve Meclîsten oluşur. Biz hiç bir tefrik 
gözetmiyoruz; fakat, bir çatı altında iki tane emni
yet gücünün, iki ayrı yerden direktif almasının büyük 
sakıncaları vardır. («Bravo» sesleri, alkışlar) Zaten, 
Anayasamız açıkça belirtmiştir, Cumhuriyet Senato
su Sayın Başkanı Cumhurbaşkanına vekâlet ettiği için 
zaman zaman yürütmenin başı olmaktadır. Yasama
nın yürütmeyle çakışmasını önlemek için, Millet Mec
lisi Başkanına da Birleşik Toplantı Başkanı hüviye
tiyle Millet Meclisinin bahçe, bina ve arsalarının gü
venliği verilmiştir. İşte, bu sebeple Millet Meclisi 
Muhafız Taburu Millet Meclisi Başkanına bağlıdır. 
Aksi takdirde, Cumhurbaşkanına vekâlet eden bir 
Sayın Senato Başkanının vekâleti anındaki emir me
selesi muallakta kalacaktır. Bu konu hassas bir konu
dur. (Alkışlar) (Ayrıca, kendi haklarına ve kendi so
rumluluklarına sahip olan müesseselerin ve şahısların 
başkalarından hizmet beklemesi, onlara hizmet götür
mesi mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, yasalarda, İçtüzükte kendine verilen bütün so
rumlulukları, bütün hakları kullanacak durumdadır. 
Nitekim, Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na (Anayasada var) görev yapan, hesap yapan Sayış-
tayın denetimi ve Sayıştayın ita amirliği, gerek Ana
yasa gereğince gerek 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanunu gereğince Millet Meclisi Başkanlığına 
aittir. Bu, 50 senedir böyle olmuştur. (Alkışlar) 50 se
ne böyle olduğu gibi, son bir defa, geçen sene çıkan 
bir anlaşmazlık sebebiyle Danıştaya gidilmiş, Danış
tay Genel Kurulu Millet Meclisi Başkanının dışında 
hiç kimsenin Sayıştayın ita amiri olamayacağını ka
rara bağlamıştır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Biz, kendi kendimize saygılı olduğumuz öl

çüde Parlamento olarak, Parlamentoyu oluşturan bü
tün bireyler kendi kendimize saygılı olduğumuz ölçü
de, birbirimizi sevdiğimiz ölçüde bu Parlamento yü
celir. 

Bir parlamentonun komisyonunda, o parlamento
nun başkanının aleyhinde konuşulursa, bir parlamen
tonun bir meclisinde diğer parlamentonun bir başka
nının aleyhinde konuşulursa, o parlamentonun bü
tünlüğü ve saygınlığı sağlanamaz. («Bravo» sesleri) 
Parlamento kendi haklarını, kendi eliyle başkasına 
devrederse ve bunu kanunsuz olarak yaparsa, o par
lamentonun yaptığı kanuna saygı başkasından bekle
nemez. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın üyeler, haklarımıza sahip çıkmalıyız, Hak
larımıza sahip çıktığımız ölçüde Parlamentomuz yü
celecek ve Parlamentomuza saygı duyanlar çoğala
caktır. 

Hepinize saygılar sunarım. («Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Millet 
Meclisi Başkanı. 

Sorular var, müsaade ederseniz sorayım size. 
Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan, «Millet 

Meclisi içtüzüğünün 86 ncı maddesindeki Tetkik Ku
rulu var mıdır, varsa milletvekillerine nasıl yardımcı 
olmaktadır?» diye sormaktadır. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sayın Doğan, İçtüzüğümüzde gös
terilen Tetkik Kurulumuz vardır, Kanunlar Müdür
lüğü bünyesinde çalışmaktadır. Fakat, bu Tetkik Ku
rulu kâfi değildir. Şu haliyle gelen kanunların teknik 
bakımdan düzenlenmesini yapmaktadır. Bütün düşün
cemiz, milletvekillerine kanun yapımında yardım eden 
bir ünite haline bunu dönüştürmektir. 

Her hangi bir arkadaşımız kanun yapmak istediği 
zaman, bunu kanun tekniğine uygun olarak hazırla-
yabilmesi için, Tetkik Kurulu gerek kendi içindeki 
elemanlarıyla, gerek takviye edeceğimiz elemanlarla 
bunu teknik yönden hazırlayacak ve sayın üyelerin 
kanun yapımında daha rahat bir şekle gelmesini te
min edecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bir soru daha var. 
Yine Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın soru

su : 
«Cumhuriyet Senatosunun ayrı sağlık ekibi, Mil

let Meclisinin ise ayrı sağlık ekibinin bulunduğu ma
lumunuzdur. Aynı çatı altında bulunan her iki mec
lisin sağlık ekiplerinin birleştirilerek ve randımanlı 
olarak çalıştırılması düşünülmekte midir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ku
rulacak sağlık ekibinde; asabiye, dahiliye, kardiyo
log ve biyokimya mütehassısı hekimlerin bulunması, 
keza yetişmiş enjeksiyon ve pansuman yapacak yar
dımcı sağlık personelinin bulunması gerekir görüşü
ne katılıyor musunuz?» 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sayın Doğan, Millet Meclisinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek hizmetle
ri vardır. Bu hizmetler, sayın arkadaşlarım burada 
ifade ettiler; Park Bahçeler, Teknik Hizmetler, (Tek
nik Hizmetler derken bütün elektrik, klima, ısıtma, 
seslendirme, yapım, hepsi içine girmektedir) aynı şe
kilde lokanta hizmetleri vardır, matbaa hizmetleri 
vardır. Yine aynı şekilde sağlık hizmetleri de eskiden 
hep bir elde toplanmış idi. Bunlar sonradan ayrılmış
tır. Şahsi kanım, bu hizmetlerin birleşmesidir. Bugün 
Mecliste Senato doktoru vardır, yan yana oturan, 
bir de Meclis doktoru vardır. Senato eczanesi vardır, 
Meclisin eczanesi yoktur. Bir çatı altında bu hizmet
lerin dağınık olması, kötü örnek teşkil etmektedir. 
Kanımca, bu hizmetlerin birleştirilmesi; hem hizme
tin en iyi şekilde görülmesi, hem de tasarruf bakımın
dan gereklidir ve ancak böylece milletvekili ve sena
tör arkadaşlarımıza daha iyi. hizmet götürülebileceği 
inancındayım. 

Bu sebeple Sayın Senato Başkanıyla mutabık kal
dığımız ve bu sağlık hizmetlerini birleştirme hususun
da bazı girişimlerimiz vardır. Öyle ümit ediyorum ki, 
1979 yılındaki bütçe içinde bu konu, 2 başkanın an
layışı içinde gerçekleştirilecektir. Yalnız şunu huzuru
nuzda ifade etmek istiyorum : 

Bu hususa karşı çıkacak olan personeli ekarte et
mek görevi başkanlara düşmektedir. Ben Millet Mec
lisi Başkanı olarak, bizim bu çalışmalarımızda bize 
set çeken tüm personeli kenara itebilecek durumda
yım ve bunu da sizin adınıza seve seve yapacağım. 
Sayın Senato Başkanının da aynı düşünce ile hareket 
edeceğine inanıyorum. 

Bu sebeple sizin önermiş olduğunuz ve sormuş ol
duğunuz soruya içtenlikle katılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımı tespit ediyo

rum: 
Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, Sayın Turan Ko

cal, Sayın Fevzi Arıcı, Sayın Nurettin Karsu, Sayın 
Celâl Ertuğ, Sayın Hasan Ali Dağlı. Başka som sor
mak isteyen üye? Yok. 

Soru sorma işlemi bitmiştir, 

Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, buyurun. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Sayın Baş/kan, Sayın Meclis Başkanımızın, kanun 
tekniğini bilen kimselerin üyelere yardımcı olacağına 
dair beyanını memnuniyetle karşıladım. 

Bu bakımdan 1 nci sorumun cevabını almış bulu
nuyorum, teşekkür ederim. 

2. Diğer bir sorum, 1961 yılında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi memurlarının yetki ve sorumlu
luklarının belirtilmesi için bir hazırlık çalışması ya
pılmıştır. Bunun hâlâ yapılmadığını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içerisinde çalışan memurların görev 
ve yetkilerinin belirtilmediğini üzülerek görüyorum. 

Sayın Başkanlıkça bunu belirtir bir yönetmelik 
hazırlanacak mıdır, bu düşünülmekte midir? 

Aksi takdirde, şöyle bir söz vardır memurlar ara
sında - ben de burada memuriyet yaptığım için bili
rim bunu - «Türkiye Büyük Millet Meclisinden ka
nun çıkar; ama buraya kanun işlemez; yani Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde kanun uygulanmaz, burada 
bir onların kanunları uygulanır» diye; bu sözün ger
çekçi olduğunu bizzat müşahade ettim. 

Şimdi, bu yanlış uygulamayı gidermeye çalışacak 
kıymetli başkanlarımız var, kıymetli üyelerimiz var; 
bunu gidermeyi düşünürler mi? 

3. Bu arada, bir çok kurumlarda genel sekreter
lik müessesesi daha işlerlik kazanmıştır. Gerek sorum
luluk ve yetkileri açısından, gerekse - Arapça deyi
miyle - terfihleri bakımından; yani yaşam kavgala
rında maaşlarına verilen yan ödemelerle genel sekre
terlik müessesesini daha özenilir bir hale getirmek 
Büyük Millet Meclisinde de düşünülmüş müdür? 

4. Türkiye'de yeteri kadar sigara üretilemediği 
cümlece malumdur. Türk vatandaşının sigara arar
ken çektiği ıstırabı buradaki vekillerin de duyması 
gerekmez mi - ki, Büyük Millet Meclisi içerisinde si
gara satışı yapılmaktadır - bunun kaldırılmasını düşü
nüyor musunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mete. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Bir sorum daha var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Var mı efendim, buyurun. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

4. Sayın Meclis Başkanımız Emniyet Müdürlüğü 
kadrosunun yerinde olmadığını beyan buyurdular. 
Acaba bu fikirlerini kadro oluşurken, kadro cetvel
leri görüşülürken Bütçe Komisyonunda dile getirdi
ler mi? 

Sorularım bu kadar, saygılar sunarım, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mete. 
Buyurun Sayın Başkan. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Sayın Mete, 1 nci sualinize ce
vap vermek isterim : Bugüne kadar Senato da dahil 
Millet Meclisimiz bir teşkilat kanununa sahip ola-
mamışi 

Daha önceki sayın başkanlar Millet Meclisi için 
teşkilat kanunu çalışmaları yaptırmışlardır; fakat 
bunlar kanunlaşamamıştır. 

Benlim, geçen sene Başkan olduğum zaman ilk ele 
aldığım işlerden bir tanesi de bu oldu. Bütün yapıl
mış olan teşkilat kanunlarını toplattım. Ayrıca Am
me İdaresi Enstitüsünden de üç kişilik bir gruba gö
rev verdim; Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde 
Millet Meclisi teşkilat kanununu hazırlamaları için. 
Bu teşkilat kanunu hazırlamaları bitti. 

Yalnız biz, Millet Meclisi olarak kendi içimizde 
yaptığımız bir grup çalışmasıyla, bunun, bizim iste
diğimiz ölçüde ve Parlamentonun bugünkü çalışma 
düzenine ve geleneklerine uygun bir teşkilat kanunu 
çalışması olmadığını saptadık. 

Bununla demek istemiyorum ki bunu kenara ite
ceğiz, ondan da tabii faydalanacağız; ama önümüz
deki yaz dönemi içinde Türk Parlamentosuna fayda 
sağlayacak bir teşkilat kanunu çalışmasını ikmal edip 
ikomisyonlara sevk edeceğiz. Bu bizim için büyük bir 
gereksinmedir. 

Genel sekreterlerin durumunu sordunuz, zaten 
Genel Sekreterin durumu da bu teşkilat kanununun 
içinde belirecektir. Bugüne kadarki haliyle Millet 
Meclisinin bütün yönetim sorumluluğu, mali ve idari 
sorumluluğu Millet Meclisi Başkanına ve Başkanlık 
Divanına bırakılmıştır. Genel Sekreterin fonksiyonu 
azdır. 

Esasında Genel Sekreterin de, özellikle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin ayrı bir ya
pıya kavuşturulması lazım. Senato ve Millet Meclisi 
Genel Sekreterliğinin de herhangi bir federasyonun, 
spor federasyonunun genel sekreteri ile mukayese 
edilmemesi lazım. Aksi takdirde, kendi kendimizi kü
çük düşürmüş oluruz. Nasıl Cumhurbaşkanlığında 
Genel Sekreterlik bir makamsa, hakikaten ağırlığı 
olan bir makamsa, Millet Meclisinde de Genel Sek
reterlikler bu ölçüdedir. Bunu da Teşkilat Kanunu 
içerisinde, yerine oturtacağız. 

Sigara satışına gelince : Bütün dünya parlamento
larında parlamento sigarası vardır. Parlamenterlere 
sosyal hizmet götürmek, bazı bu kabil kolaylıkları 

sağlamak, parlamento yönetimlerinin görevidir. Bu
güne kadar, Millet Meclisimizde bu anlayış içerisin
de bir sigara, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
için sigara yaptırılmıştır. Halen de aynı espri içeri
sinde bu sigara, Tekel İdaresine yaptırılmakta ve par
lamenterlerin hizmetine sunulmaktadır. Tabii parla
menterler bunu hem kendi ihtiyaçları için kullandık
ları gibi, hem de muayyen ölçüde seçmenlerine ve 
arkadaşlarına ikram olarak kullanmaktadırlar. 

Son zamanlarda belki dış piyasada diğer sigarala
rın bulunmayışı, parlamento sigarasına karşı rağbeti, 
akımı artırmıştır. Bu, olağanüstü bir haldir. Öyle 
zannediyorum ki bu giderilecektir. Ama, sayın üye
lerin tümü isterse, bunu kaldırmak mümkündür. Fa
kat bir fayda sağlayacağı kanısında değilim. Bunun 
spekülasyonunu, biz Başkanlık olarak yaptırmama
nın gayreti içerisindeyiz. O sebeple bazı kısıtlamala
ra gittik, ama esasta onore bir şeydir. Bir müessese
nin sigarasının olması, kanımızca eksejere bir hal de
ğildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocal... 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aşağıdaki sorularımın Sayın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanları tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve talep ederim. 

1. Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının ayrı 
bir bütçesi olmadığına göre, 1978 Bütçesinin, Bütçe 
Karma Komisyonunda görüşme zabıtlarının bastırıl
masında ödenen meblağ kaç liradır ve hangi bütçe
den ödenmiştir? 

2. Diğer ihtisas komisyonları çalışmalarıyla ilgi- . 
li her türlü faaliyetlerinin, raporlarının bir kitap ha
linde bastırılmasına müsaade edecek misiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sayın Kocal, 1978 Bütçe Karma 
Komisyonu müzakere zabıtlarının basılması İçtüzü
ğe aykırıdır. Bunu, Millet Meclisi bastırmamıştır. Bu
nun bastırılmasına biz, bir basın toplantısından son
ra muttali olduk. Esasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Komisyon zabıtları, arşivde saklanmak üze
re, işi bittikten sonra, Millet Meclisi Başkanlığına 
verilir. Yalnız komisyon zabıtları değil, komisyonda
ki bütün yazışmalar, bütün tutanaklar, bütün belge
ler, o iş bittikten sonra arşive konulmak üzere Mil
let Meclisi Başkanlığına verilmesi lazım gelirken, 
1978 yılı bütçe zabıtları, Millet Meclisi Başkanlığına 
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verilmemiş, hiç bugüne kadar olmadığı şekilde, dı-
şarda özel bir matbaa tarafından basılmıştır. 

Bu, ayrıca savcılığa intikal etmiştir. Millet Mec
lisi Başkanlığı olarak, İçtüzüğün ve yasaların bize 
tanıdığı ölçüde denetim görevini yapmak üzere faa
liyete geçeceğiz. Bunda ne kadar verildi, nasıl veril
di, bilemiyorum. 

Ayrıca, diğer komisyon zabıtlarının da aynı espri 
içerisinde basılması gerekirse, Meclis Başkanlığı ta
rafından yapılır; bugüne kadar böyle bir hal vuku 
bulmamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Arıcı... 
FEVZt ARICI (İçel) — Sayın Başkanım, soru

larımın Sayın Meclis Başkanına, tavassutunuzla iletil
mesini rica ediyorum. 

Efendim, 15 günden beri devamlı gece mesaileri 
yapıyoruz. Bazı personelin sabaha kadar, biz mesai
de kaldığımız müddetçe, burada mesai yaptıiklarını 
görüyoruz. Fakat, gündüz de aynı personelin bura
da mesaiye devam ettiklerini görüyoruz. 

Acaba, gece ve gündüz mesai yapan personel için 
bir fazla mesai ücreti tanınıyor mu? 

Bir de bazı personelin gece çalıştığını, bazı per
sonelin gece çalışmadığını gündüz çalıştığını görüyo
ruz. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? 

Milletvekillerinin gerek kanun teklifleri, gerek 
Meclisle ilgili çalışmalarında daktilo, teksir, fotokopi 
gibi ıkonuları büyük sorun olmaktadır. Acaba gerek 
fotokopi, gerek teksir, gerek daktilo bulmalarında 
Sayın Meclis Başkanının bunları bulmaya dayanan 
düşünceleri var mıdır? 

1923'ten bugüne Meclis zabıtlarının yeni Türk 
harfleriyle bastırılıp bizlere dağıtılması düşünülebi
lir mi? 

Ayrıca temenni ımahiyeetinde bir sorum olacak/ 
Sayın Meclis Başkanına, Meclis Başikanı olduğu gün
den bugüne kadar Parlamıenterlere göstermekte ol
duğu davranışlarından dolayı huzurunuzda kendisi
ne teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıcı. 
Buyurun Sayın Başkan. 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Sayın Arıcı, Millet Meclisinde 
çalışan tüm personel, sözlerimin içinde de ifade etti
ğim gibi istisnai kadrolarda çalışan, istisnai haklara 
sahip personeldir. Nitekim bu maksatla Kâzım Ka-
rabekir Paşa zamanındanberi gelen, esasında yasal 
da olmayan, bütün personel seyyanen tayin bedeli 
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almaktadır. Hiçbir kamu görevlisinde bu yoktur. 
Ayrıca geçen yıla kadar bütün personel fazla mesai 
yapsın, yapmasın üç maaş İkramiye almaktadır. Bu 
sene Millet Meclisi Başkanlık Divanı, «Bunu dör
düncü ikramiyeye çıkaralım, fakat fazla çalışana ve
relim, saat 9.00'da gelip 5.00'de giden almasın, sa
bahlara kadar çalışan 4 ncü ikramiyeyi alsın» diye 
Başkanlık Divanı karar verdi. Fakat Bütçe Plan Ko
misyonunda değiştirildi, hepsine seyyanen yapıldı. 
Böylece haksızlık yine devam ediyor. Ben size katılı
yorum. Burada çalışan da bir, testiyi kıran da bir 
oluyor. Bu adaletsizlik 657 sayılı Devlet Personel 
Kanununda giderek büyümektedir. Bu Mecliste de 
vardır. Öyle ümit ediyorum ki, bundan sonra gelen
ler bu hatalı yoldan dönerler. Biz bu sene dönmek 
istedik, Bütçe Plan Komisyonunda değiştirildi, yine 
seyyanen yapıldı. Bu sebepten daha fazla mesai ver
mek durumunda değiliz. Çürikü fazla mesai karşılığı 
olarak bütçeden 4 maaş ikramiye almaktadırlar. 

Fotokopi, daktilo ve teksir konusuna gelince, bu 
hususta bir çalışmamız vardır. Teksir makinesi si
pariş ettik ve diğer daktilo 'hizmetlerini de, daha ön
ceki soruya cevap verirken arz ettiğim gibi milletve
killerinin kanun yapımında yardımcısı olacak ünite 
içinde yerine getireceğiz. 

1923'ten beri gelen eski harfli zabıtların 'basılıp 
dağıtılmasını ifade ettiniz. Eski zabıtların tercümesi 
işini İkmal etmiş bulunuyoruz. Bunların tercümeleri 
tamam. Basma işine de geçeceğiz ve isteyen millet
vekillerine bu zabıtları dağıtacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Karsu, buyurun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla Sayın Meclis Başjkanına birkaç so
ru yöneltmek istiyorum. 

1. Komisyonların çalışması Meclis Başkanı ta
rafından denetleniyor mu? Denetleniyorsa, komis
yonların büyüklüğüyle ilgili, büyüklüğüyle mütena
sip yerde çalışması sağlanıyor mu? Bu konuda KİT 
Komisyonundan söz etmek istiyorum, üyeleri, günde en 
az 15, 18 saat çalıştıkları halde küçük bir odanın 
içine tıkılarak çalışmaktadırlar. Gördüler mi bu du
rumu, bu şikayetleri işitiyorlar mı? 

2. Mecliste iki başlı bir yönetimin alabildiğine 
gittiği herkes tarafından bilinir ve görülür bir hale 
geldi. Bunun en büyük simgesi sigaranın bile; «Mec
lis sigorası», «Senato sigarası» diye ayrılmış olma
sıdır. Bunların ayrı ayrı ortaya çıkması bizi üzmek-
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tedir. Bu çatı altında Türk ulusunu temsil eden se-
- natör veya milletvekili olarak buraya gelmiş insan
lar, burada Türk ulusunun yararına yasa çıkarmak 
amacıyla toplanmış oldukları halde, 'birbirlerine ay
kırı davranışlar oldu, bunu hâlâ devam ettirmek is
tiyorlar mı? Bunu iki Sayın Başkan için de söylüyo
rum. 

Üçüncüsü: Yukarıda belirtilen bu ayrılığı günden 
güne daha da körükleyen yeni oluşumların da oldu
ğunu görüyoruz. Örneğin. Yeni Emniyet Müdürlü
ğü. Ben iki sene önce burada, dışarıda bir polise bir 
şey söyledim - şimdi o polis sanırım burada yok -
bana, «Ben, Senato polisiyim» diye yanıt verdi. Bun
dan sonra herhangi bir şey olduğu zaman dışarıdaki 
polise ben bir şey söylersem, ya da senatör bir arka
daşımız bir şey söylerse, o polis bize «Efendim, ben 
Mecliis polisiyim, Senato po'liyisim» dense; bu acaba 
Meclisin ve Meclisi temsil eden milletvekili ve sena
törlerin saygınlığına gölge düşürmez mi, Başkanla
rın saygınlığına gölge düşürmez mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, daha bitmedi. 

Meclistin saygınlığından Sayın Başkan çok söz 
ettiler; kendilerine teşekkür ediyorum ve kendileri 
Başkanlığa geldikten sonra gerçekten Meclis üyele
rine gerekli değeri verdiler. 

Ancak ilki şeyde sayın Başkanı eleştirerek sormak 
istiyorum. 

Bir: Üyelerin herhangi birisinin başına hastalık 
veya başka nedenlerle bir şey geldiği zaman; Sayın 
Başkan seçildiği zaman bunlara gerekli değeri vere
ceklerini söylemişlerdi. Son zamanlarda hasta olan 
arkadaşlarımızın veya başından başka olay geçen 
arkadaşlariimız var, Başkanlığın, özellikle Başkanın 
hiç ilgilenmediğini gördük. Acaba bundan sonra il
gilenecekler mi? Doktorluk ve yine eczane, iki başlı 
yönetimleri de dahil. 

Bir diğeri de şu. Bu Meclisin dışarıya karşı say
gınlığın, Meclis üyelerinin saygınlığını gösteren bir 
ayna olması bakımından Meclisin kapılarında, özel
likle dış kapılarından içeriye girerken, oradaki nö
betçilerin buradaki üyelere gösterdiği saygıdan 
söz ederek kendilerinden sormak • istiyorum. Benden 
evvel giden iki sırmalı üstçavuşa oradaki nöbetçinin 
selam durduğunu, fakat oradan ben geçtiğim zaman, 
ötqki arkadaşlarım geçtiği zaman, oradaki nöbetçi
nin sırtını döndüğünü görüyoruz. Acaba bu, bura-

17 . 2 . 1979 O : 2 

daki üyelerin saygınlığına gölge düşürüyor mu dü
şürmüyor mu? 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Sayın Karsu, Millet Meclisi Ko
misyonlarının denetlemesiyle ilgili birinci sorunuza 
cevap vermek isterim. 

Haklısınız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ya
pısı içinde, maalesef, komisyonlarının hepsinin ra
hat çalışma olanağı, yoktur. Bu, Millet Meclisinin 
fiziki yapısından gelmektedir. Ve ayrıca, Millet 
Meclisinin grup odaları hayli geniş yer tuttuğundan 
ve bazı komisyon odaları da grup odası haMne geldi
ğinden, planda hiç düşünülmeyen bu grupların ko
misyon odalarının yerini almış olması, komisyonla
rın rahat çalışmasına imkân vermemektedir. Bunla
rın başında Bütçe Komisyonu geliyordu. Nitekim, 
Millet Meclisi Başkanı olduğum zaman ilk yaptığım 
iş; Meclis tatildeyken, bayram tatiMndeyken Bütçe 
Komiisyonunu eski dar yerinden alıp, 140 metreka
relik yerinden alıp, bugünkü 210 metrekarelik yeri
ne indirdik. Bu, ilk aşamaydı. Bu da kâfi değil. 

KÎT Komisyonu bugüne kadar hiç çalışmayan, 
ama bu sene faaliyetine, baştan faaliyetine başlayan 
KİT Komisyonunun bugünkü yerinde çalışması 
mümkün değiMir. Bizzat kaç defa kendim gördüm. 
Bunun yerimi rahat hale getireceğiz. 

Bu ne zama olacak? İşte bu maksatla inşaatları 
yaptık, arka tarafta personel binası en geç bu Ma
yısta bitmek üzere. Meclisin içinde yasama ile ilgi
li olmayan tüm üniteleri Muhasebe, personel ünite
lerini, Zat İşlerinin diğer ünitelerini tamamıyla per
sonel binasına taşıyacağız. O takdirde pek çok yer 
yasama için boşalıyor. O boşalan yerlerde KİT Ko
misyonu gibi büyük komisyonlara çalışma olanağı 
sağlayacağız. Personel lokantası da karşıya gidiyor. 
Esasında, bina yapılırken bugün personel lokantası 
olarak kullanılan yer Bütçe Komisyonunun çalışma 
yeri olarak düşünülmüştür; odalarıyla ve bütün müş-
temilatıyla. Öyle zannediyorum ki, Önümüzdeki yaz 
ayında Meclis, komisyonlar bakımından, yasama gö
revi bakımından fiziki anlamda rahat bir duruma 
gelmiş olacaktır. 

İkinci sorunuz: İki başlı yönetim, Meclis siga
rasından bahsettiniz. 

Sayın üyeler, Meclis sigarası Millet Meclisinin 
sigarası değildir. Meclis sigarasının ismini bir an
ketle bulduk. Daha doğrusu bütün dünyada patla-
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manto sigaraları parlamento sigarası diye geçer. 
Arkadaşlar önerdiler, «Eski sigaraların üzerinde 
Tünk bayrağı var, bu ayak altında eziliyor, biraz 
daha değişik olsun» dediler ve sigarayı «Parlamen
to ismine dönüştürelim» dediler. Parlamentonun 
Türkçesi olarak da «Meclis» ismini bulduk ki, par
lamentonun Türkçe ismi Meclistir. Senato da bir 
meclistir, Millet Meclisi de bir meclistir, Anayasa
mızda da böyle yazar ve Meclis sigarasının altında 
da «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin siga
racıdır» diye de bir bant vardır. Meclis sigarası ren
gi de laciverttir ki, bütün dünya parlamentolarının, 
batı parlamentolarının rengi laciverttir. Laciverti 
de oradan aldık, bu Meclis sigarası ortaya çıktı. 

Bu, Millet Meclisinin sigarası değildi, bunu 
Sayın Senatoya da bildirdik, Meclis sigarası bu 
isimıle çıkıyor dedik. Meclis sigarası Millet Mecli
sinin sigarası değil, Senata ve Meclisin sigarasıdır. 
Kaldı ki, halk arasında da bugün Senato sigarası 
da olsa, Meclis sigarası da olsa, Meclis sigarası de
niliyor. Dün de böyle deniliyordu, bugün de böyle 
deniliyor. Demek ki, halk deyimiyle Meclis, o hal
de tek bir tip çıkardık; fakat sonradan, bu sigara 
çıktıktan sonra Senato da ikinci bir sigara yoluna 
gitti. 

Ben sizin fikrinize içtenlikle katılıyorum. Mec
liste Senato sigarası, Meclis sigarası diye olmaz. 
Teklif ediniz, tekrar başka bir isimle, başka sigara 
çıkaralım; ama iki sigara olmasının büyük sakınca
sı vardır («Sadece beyaz olsun, beyaz» sesleri) 

Üçüncüsü polisler konusu. 

Sayın Arkadaşlarım, işte Sayın Karsu'nun te
mas ettağ* konuya yalnız Sayın Karsu değil, pekçok 
kimSe muhatap oluyor. Bakıyoruz, kapılardan gi
ren senatör ve milletvekili arkadaşlarımız emniyet 
kuvvetlerinden şikayet ediyorlar. Bir araştırıyoruz, 
milletvekilini Senato polisi tanımıyor, senatörü 
Millet Meclisi polisi tanımıyor, inat için de yapı
yorlar belki bunu yüzde yüz söyleyemem; ama o 
şüphe de içime giriyor, iki başlı emniyet gücünün 
olmasının sakıncaları bunlardır. Ben bunu konuş
mamda da tebarüz ettirdim, içtenlikle katılıyorum. 

Bunun yanında, nöbet bekleyen askerlerin sa
yın üyeleri tanımaması konusuna gelince : 

Esasında, askerler yalnız başına nöbet bekle
mekte yükümlü değiller. Millet Meclisi Başkanı ol-
düğlom zaman, hemen nizamiye karakollarındaki 
askeri ben oradan aldım. Çünkü, Millet Meclisini 
asker beklemez, hiçbir yerde beklemiyor. Fakat son-
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J radan, zorunluluklar, tekrar geçici olarak askere nö
bet vermemizi gerektirdi. Esasında orada özel giysi
li Meclis polislerinin olması lazım. Dışarıdaki polis 

j giysisi içinde polisin Meclis içinde bulunması dahi 
I sakıncalıdır. 

Biz yetiştirmeliyiz, özel giysili polisler yapmalı
yız. (Alkışlar) Kanımca, Meclisin içinde hiç polise 
gerek yok. Eğer biz Meclisin giriş, çıkışlarını kont-

I rol edebilirsek Meclisin içinde polistin dolaşmasına, 
I karakol kurmamıza hiç sebep yok. Bu, esasında bi-
I zim görüntümüzü de bozuyor. Milletvekilleri birbi-
I rinden mi şüphe edecekler ki polis olsun burada? 
I Ama Meclisin girişinde, Meclisin arsalarına, binası-
I na giriş yerinde kontrol edersek; o zaman bu polis 
I teşkilatına da gerek kalmaz kanısındayım. 

I Askerlerin yanında polisler doğru dürüst görev 
J yapmadığı için, milletvekili arkadaşlarımız orada 
I nöbet bekleyen Muhafız Taburu erlerinden haklı ola-
I rak şikâyet ediyorlar. Esas, orada milletvekilini ta-
I nıyacak, senatörü tanıyacak polislerdir. Meclis em

niyet görevlileridir. Askerin vazifesi orada nöbet 
I beklemektir. 
I Bu noksanlığı, öyle zannediyorum ki, belli bir 
I anlayış içinde bu hatalarıyla beraber ortadan kaldı-
[ racağız. 

Başkanın üyelere ilgisi konusuna gelince: Sayın 
arkadaşlarım, en hassas konu bence budur. 14 sene-

[ dir içinde bulunduğum Parlamentoda zaman zaman 
J benim de hasta olduğum, hastanede yattığım olmuş-
[ tur. Bütün Başkanları şahsen tanırım. Bir kfsmı zi

yaretimize gelmiştir, bir kısmı gelmemiştir. 

I Benim özellikle en çok üzerinde durduğum bu 
I konuya; eğer bazı aksamalarla yapmadığımız görev-
I lerimiz olduysa, bunun sebeplerini birkaç kelimey-
I le size ifade 'etmek isterim. 

I Özel Kalemime verdiğim birinci talimat ve en 
I sıkı takip ettiğim talimat, milletvekillerinin hasta-
I lıık hallerini gruplarından, gazetelerden takip etme

leri ve derhal bana bildirmeleridir. Nitekim öğren-
I diğim anda bütün arkadaşlarıma bizzat giderek, gi-
I demediğim zaman çiçek göndererek hatırlarını sor

muşumdur. 
I Bunun dışında, doğrudur, gidemediğim arkadaş-
I 1ar olmuştur. Hastaneye gitmiştir, çıkmıştır, sonra-
I dan haberim olmuştur. Üzülmüşüm dür; ama duya-
I mamışımdır. Bana duyurulamamıştır, hatta bazı ar-
I kadaşlarıma, sonradan, neden duyurmaduklarını sor-
I duğum zaman «Ben gruba dahi söylemedim, kimse 
I duymasın istedim» demiştir. Fakat bilerek ve ha-
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berim olduğu halde gitmediğim bir arkadaşımı ha
tırlamıyorum. Eğer olduysa hakikaten kendim de 
buna üzülürüm. 

Ayrıca, yalnız hastalık konusu değil; milletvekili 
arkadaşlarımızın başına gelen her türlü hadisede 
muttali olduğum anda, Millet Meclisi Başkanı ola
rak gayet sert girişimlerim olmuştur. Bunu misalle
riyle burada anlatmak istemiyorum. Gerek Hükü
met nezdinde, gerek görevliler nezdinde teşebbüsle
rim olmuştur. 

Esasında parlamentonun saygınlığı, kendi üyesi
ni seven, kendine saygın olan insanlarla mümkün
dür. O bilinç ve düşüncede olduğumu lütfen kabul 
buyurunuz. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, sizi fazla ayakta tut-
ıtük, kusura bakmayın; yalnız iki arkadaşımızın da
ha sorusu kalmıştır. 

Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan.. 

(«Duyulmıuyor» sesleri) 
BAŞKAN — Biraz yakına gelir misiniz Sayın 

Ertuğ, duyulmuyor, tutanağa geçecek sorularınız 
efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, 
(birinci sualim şudur. Meclis sağlık bölümünde üye
lerin veya buradaki görevlilerin acil durumunu kar
şılamak üzere 'birkaç yataklı bir bölüm ayırmayı 
düşünüyor musunuz? Bu sön derece zaruri bir ge
reksinmedir. Çünkü, bazı gece oturumlarında, has-
İahanelerin uzman doktorları bulunmadığı sıralarda, 
burada bazı acil müdahaleler gerekiyor. O zaman ve-
yahutta bir hastalığın nekahetinde bulunan arkadaş
larımız, dinlenme ihtiyacında bulunuyorlar. Bunla
rı bir yerde göz altında bulundurmak ve modern an
lamda, acil yardım dediğimiz, gerek araç ve gereç
lerin bu ünitelerin içerisinde bulundurulmasını dü
şünüyor musunuz? Bu son derece önemlidir. Bazan 
kalp durması vakasında yeniden kalbinin işlemesi ba
kımından yardımları vardır. Bu metodların Meclis 
içinde dâima hazır (bulunmasını ben diliyorum. Za-
tıâliniz düşünüyor musunuz? 

2. Meclis sigaralarının üzerine «Bu sağlığa za
rarlıdır» diye bir etiket yapıştırılmasını düşünüyor 
musunuz? Ben temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertuğ. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sayın Ertuğ, birinci 'konunuz 
milletvekillerinin sağlığı ile ilgili olan konudur. Ha
kikaten bu konu, en mühim olan konulardan bir ta-
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nesi. Zira, milletvekilleri ve politikacılar, özellikle 
parlamenterlik yapan politikacılar, en çok stres du
rumunda olan, en çok gerginlik içinde günlerini ge
çiren kimseler ve ayrıca, buna ilave olarak, yaş or
talaması bakımından 40 civarında olan mirleltvekil-
lerinde kalp hastalıklarının ve bazı damar tıkanık
lıklarının, dünya istatistiklerine göre, çok olması 
mukadder. Bir de buna ilave olarak Ankara'nın kirli 
havası, özellikle size bunu hatırlatmak istiyorum, An
kara'nın kirli havası da solunum organlarına yaptığı 
kötü etki dolayısıyla, millet vekiller inin sağlık durum
ları bazan ve aniden ciddi boyutlara varacak durum
da. Bunun için, gerek Meclisin içinde bir acil yardım 
ünitesi, gerekse Avrupa'nın pek çok yerinde ve hava 
meydanlarında dahi olduğu gibi, kurtarma arabası 
diye, içinde oksijen çadırı dalhil bir arabanın temini 
cihetine gideceğiz Böylece direkt olarak Genel Ku
rul salonlarına ve ona en yakın yere kadar gelmesini 
.sağlamak suretiyle milletvekili arkadaşlarımızın ani 
bir rahatsızlanmalarında, hayatlarını garanti etmiş 
olacağız. 

Ayrıca, buna ilave olarak şunu söylemek isterim: 
Tüm milletvekili arkadaşlarımızın, Orta Doğu Tek
nik Üniversitesindeki bir profesörle, onun talebi üze
rine yaptığımız bir mülakatta mutabık kaldık, tüm 
milletvekili arkadaşlarımızın koroner yetmezliği ba
kımından, sağlık kartekslerini tutup, gerektiği şekil
de onlara yaklaşma şeklini düşünüyoruz. Bazı arka
daşlarımızı yakından böylece izleyerek, kendi sağ
lıklarını garanti altına almak istiyoruz. 

Sigara konusuna gelince: Sigara konusunun sağ
lığa zararlı olduğu hakkında muhtelif görüşler var. 
Bunu kesin bir yasal duruma bağlamadan, Millet 
Meclisi sigaralarının üzerine «Sağlığa zararlıdır» 
banimi yapıştırmakta ben kendimi yetkili görmüyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, Buyurunuz. 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Sayın Baş
kan, Meclisin .saygınlığı, çalışmalarıyla kamuoyun
da değerlendirilir. 

1. İçtüzüğümüzde devamsızlığa ait madde ol
masına rağmen, Meclisi çalıştırmamak için maksat
lı veya'maksatsız, izinsiz ve mazaretsiz olarak Mec
lis oturumlarına katılmayanlar hakkında herhangi 
bir işlem yapılmış mıdır? 

2. Telefonlar yetersiz olduğu için, bir kilsim ar
kadaşlarımızın Meclise devamını bir ölçüde engel
lemektedir. Telefon yetersizliğinden bazı arkadaşlar 
birtakım işlerini takip edememektedirler. 
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Şimdiye kadar Meclis Lokantasının çok ucuz ol
duğu, Anadolu köy kahvelerinde dahi söylenirdi; 
ama maalesef bugün dışarıdaki yemek fiyatlarıyla 
lokantadaki yemek fiyatları arasında hiçbir fark yok
tur. Acaba bunlar esaslı bir denetime tabi tutulmak
ta mıdır? Zannediyorum ki buradaki personelin maa
şını devlet ödüyor; ama yemek fiyatları buna rağ
men arttı. Bunu nazarı dikkatlinıize celbediyorunr 

3. Sigara meselesi: Bütün parlamenter arkadaş
larımız, öyle zannediyorum ki hepsi de müşkül du
rumdalar. Meclisin saygınlığını Anadolu içinde dal
ga dalga yaygınlaştıran sigaradır. Her Ankara'ya ge
lenin, yaşamında ilk defa Ankara'ya gelen, köyüne 
10 paket sigara götürüp 3-5 kahvede bunu gösterdiği 
zaman Meclisin adını herkes hafızasına nakşetmiş 
oluyordu. Biz bunu yeterince seçmene veremiyoruz, 
o bakandan bu sigara miktarım bir miktar artırma
yı Sayın Başkanımız düşünürler mi? 

4. Türkiye'de aynı işi, aynı hizmeti görenler 
arasındaki ayrıcalıklar, bugün toplumu 'birbirine dü
şürmüştür. İlk önce örnek olacak Büyük Millet Mec
lisinde, Senato hizmetlileri ile Meclis hizmetli'leri ara
sında, aynı hizmeti görenler arasında sosyal hak
lar bakımından ayrıcalıklar vardır. Mesela, Senato' 
da çalışanların servis arabaları olduğu ve senede bir 
defa elbise verildiği halde, Millet Meclisi mensupla
rı aynı hizmeti gördükleri halde, servis arabaların
dan mahrum ve iki senede bir elbise almaktadırlar. 
Tüm bu ayrıcalıkların giderilmesini diliyor, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sayın Dağlı, birinci sorunuz izin
siz olan milletvekilleriyle ilgili. Millet Meclisi Baş
kanlığı ve Başkanlık Divanı, İçtüzük gereğince mil
letvekillerinin devamlarını, mazeret izinlerini, rapor 
izinlerini takip etmekte ve gene İçtüzüğümüz gere
ğince belirli zamanlarda kendilerine tebligatlar yap
maktadır. İçtüzüğümüzün bize tanıdığı yetkileri 
harfiyen yerine getirmekteyiz. 

İkinci sorunuz telefon konusudur. Haklısınız, te
lefon adedi azdır; 600 yemi numara için Türktelefon' 
la anlaşma yapmış vaziyetteyiz. Bu 600'lük abone 
aynı zamanda yeni yapacağımız halkla ilişkiler bina
sına sonradan intikal edecektir; bunu şimdiden bura
da kuracağız. Bunun kuruluşu sekiz aylık bir zaman 
alacaktır, bu mukaveleyi yapmış bulunuyoruz. 

Lokanta konusuna gelince. Haklısınız, son za
manlarda lokantadaki fiyatlar arttı. Lokanta kendi 
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içinde bir işletmedir; bütün personeli, elektriği, ha
vagazı Devletçe karşılanır. Ama lokantanın hesap
ları bizzat, ben ve İdare Amiri erimiz tarafından fiş 
fiş takip edilmektedir. Her yemeğin analizi yapıl
makta; ne kadarlık, ne cinsten girdiyse, giren gram 
ve o günkü rayice göre çarpımı yapılmakta, üzerine 
hiç kâr konulmadan verilmektedir. Yalnız miktarlar 
dışarıya nazaran biraz fazladır. Ayrıca, lokantadaki 
zararın karşılanması için üzerine % 10 bir ilave 
vardır. Bu da bugüne kadar Et ve Balık Kurumuna 
birikmiş olan 458 bin liralık borcu karşılamak için 
konmuştur. O borç da, Et ve Balık Kurumundaki 
fiyat artışlarının daha önceki senelere, makable teş
mil edilmek suretiyle bizi ödeme mecburiyetinde bı
rakmasından doğmaktadır. Daha önce ucuz aldığı
mız etler, Et ve Balık Kurumu ile yaptığımız muka
vele gereğince, sonradan artan fiyata göre yükseltil
miştir. Esasında bu fark da % lO'dur; onun dışında 
hiçbir şekilde bir tarafa kaçma yoktur. Yine en çok 
ciddiyetle, disiplinle takip ettiğimiz para konusu, bu 
konudur. Bunu da halletmek için belki önümüzde
ki aydan itibaren lokantada fiş usulünü getireceğiz; 
bazı arkadaşların kafalarında ve zaman zaman bi
zim de kafamızda ortaya çıkan istihfamı da ortadan 
kaldırmak için, benzinde olduğu gibi, lokantada da 
fiş usulünü, çek usulünü getirmek suretiyle orada da 
kaçağı önleyeceğiz. 

Sigara artsın dediniz. Söylediğim gibi, biz siga
rayı milletvekili ve senatörlerin ihtiyacı için yapı
yoruz. İhtyacı fazla olan milletvekillerine ihtiyacı ka
dar vermeye hazırız. Yalnız en çok hassas olduğu
muz konu, Millet Meclisi sigarasının başka şekilde 
spekülasyon konusu yapılmamasıdır; onun için mik
tarı bildiğiniz seviyede tuttuk. 

Ayrıca, beşinci sualiniz olarak; Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu personeli arasındaki ayrıcalığa 
değindiniz. İşte, hep konuşmalarda dile geliyor; iki 
başlı yönetimin faydaları olduğu kadar, işleri dağıt
ma bakımından, aynı çatı altında bazı sakıncaları da 
ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu bahsettiğiniz konu 
da bu sakıncalardan bir tanesidir. Hep bir tanesini 
örnek alarak gidersek, Türkiye'de Personel Kanunu
nun Devletin başını aştığı bir heyula ile karşılaşırız. 
Millet Meclisinin tutturmuş olduğu seviye esasında 
en adil, adillerin de en üstünde bir seviyedir; tak
dir sizindir. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır, çok te
şekkür ederim Sayın Millet Meclisi Başkanı. 



M. Medlul B : 55 17 . 2 ." 1979 O : 2 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Hepinize saygılar sunarım. (Sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Metanet Çatalbaş'ta. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Vaz

geçtim sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Turgut Artaç, buyurun Sa

yın Artaç, süreniz 10 dakikadır. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem heyetin sayın üyeleri, saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi ve Sena
to bütçesi üzerindeki 'konuşmam özellikle öneri ma
hiyetinde olacaktı, ama konuşmaların almış olduğu, 
istikamet, beni önceden bir girizgâh yapmaya mec
bur etti. 

Değerli arkadaşlar, Senato ile Millet Meclisinin 
yönetimleri arasındaki meseleyi sadece yönetime bağ
lamanın ben biraz daha noksan olduğunu ifaide et
mek isterim. Çünkü bundan bir müddet evvel bu 
kürsüde görev ve yeitıkii bakımından da Senato ve 
Meclis arasında münakaşa mevzuu olabilecek bir 
husus ortaya atılmıştı. O zaman Mecliste bu mesele 
münakaşa edilmiş, konuşulmuş, gruplar söz almış 
ve bu konuşmaların ışığı altında Millet 'Meclisinin 
kendi gündemde kendi meselelerine sahip olması 
hususuyla birlikte nasıl bir yöntem tatbik edileceği 
de ancak Millet Meclisinin kendi görevleri içerisinde 
olduğu tespit edilmiştir. Hal böyle iken, bugün elti
mize geçen; Sayın Senato Başkanının bizzat kendi 
isminin mesuliyeti altında dağıtılan bir broşürdür. 
Bunun 2 nci sayfasında Sayın Senato Başkanı bu 
fikrinde ısrar etmekte ve «ıBen gerektiğinde Millet 
Meclisinin yönetimi veya Millet Meclisi Divanını 
bu noktada zorlayacağım» şeklinde kapalı bir ifade 
kullanmıştır. Şunu bilmek lazımdır ki, Senatonun 
yetkilerine Büyük Millet Meclisi daima saygılı ola
caktır. Büyük Millet Meclisinin üyeleri de saygılı 
olacaktır. Elbetteki Senatonun tüm D'İvanı ve üyele
ri de aynı şekilde aynı fikirlerle meşbudur, ancak 
bazı meselelerde bizlerin kendimizi frenlememiz la
zım. Frenlemediğimiz zaman bu Meclislerin görev
lerini yaparken Meclisler arasında sürtüşmeye mey
dan vermiş olabiliriz. 

Sayın Senato Başkanının bu fikrinin hâkimiyeti 
elbetteki Mecliste kabul edilemez, ama eğer hukuk 
çerçevesi içerisinde hawket edilecekse ben de o fikre 
iştirak ederim, zira bizden çıkan kanunların metin 
halinde, dikkatli, tashihatları yapıldıktan sonra mat
baada basılmış şekilde Senatoya intikali lüzumlu

dur. Bu lüzuma ben de inanıyorum, ama Meclisteki 
konuşmaların ve Meclisteki verilen önergelerin dahi 
Senatoya intikal ettirilmesi yolunda burada beliren 
fikre iştirak etimek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, aynı şeyi Millet Meclisi 
bugün eğer sayın Senatodan isterse, Senato büyük 
müşkülatta kalır. Aslında bütçemizde biraz evvel 
idare amirlerinıin bana bir arkadaşın ifade ettiği gi
bi, aynı şeyi Meclis şayet Senatodan istemiş olsa, Se
natoda yapılan bütçe müzakeratının gerek zabıtları, 
gerek konuşmacıların beyanları ve gerekse önerge
lerin de topyekûn Meclise gelmiş olması lazımdır ki, 
bu zaman kaybından başka hiç bir işe yaramaz. Öne
rim şudur: Meclisler Anayasada yerini aldığı gibi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi unvanını taşır. Türki
ye Büyük Millet Meclisi bir bütündür. Bu bütünün 
içinde kişisel düşüncelerin yeri yoktur. Bütün içeri
sinde kanunun ve mevzuatın hakimiyeti mevcuttur. 
Gerekirse sayın arkadaşlarımız bu mevzularda karşı
lıklı diyalog içerisinde bulunabilirler. Karşılıklı me-
Seleleni konuşup tartışabilirler, ama bunu yazılı ha
le getirip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihin
de Meclisler arasında bu şekilde ihtiras varmış diye 
yazılı hale getirir tescil ettirirsek, bu bizim Meclisle
rin sağlıklı çalışmadığını ifade eder. Benim görüşüm 
odur ki sayın Başkanlar kendi aralarındaki mesele
leri hallederken bir arada konuşarak, hatta tartışa
rak meseleyi o anlaşma içerisinde bir tartışma ko
nusu yapmadan halletmeleri gerekir. 

Bir husus daha var : 
Sayın Başkanlar, uzun seneler Parlamentoda tec

rübe sahibi kişilerdir. Meclislerimizde bir yöntem 
vardır; ertesi celsede geçmiş zabıtlar hakkında ko
nuşmak mümkündür. Ama, geçmişi hep karıştınr-
sak bu kürsülerde, nasıl şimdi konuşuyorsam, benim 
gibi yeniden geçmişe dönmek imkânı doğmuş ola
cak ki, bu yine mesaimizin heder olmasına vesile 
olur. 

Sayın Senato Başkanı, bu kürsüde kendisine vak
tiyle hakaret edildiği için, hakarete varan derecede 
sözler söylendiği için, Sayın Başkanlık Divanının 
buna müdahale etmediğini ifade ettiler. Sayın Baş
kanlık Divanı, o zaman hakaret görmüş olsaydı mü
dahale ederdi; ama işte biraz evvel bahsettiğim me
sele, iki Başkan arasında mesele olumlu olarak hal
ledilemezse o zaman Meclislere intikal eder ve bel
ki de bazı noktalarda insanlar, kendi düşündükleri
ni, düşüncelerinin ötesinde bir fikirle ifadeye kalkı
şabilirler. Bu bakımdan Sayın Başkanlara bu husus-
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ta, Meclisleri o tip işlerle meşgul etmemelerini tav- I 
siye etmek benim hakkımdır. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu noktada daha faz
la bir şey söylemek istemiyorum; çünkü, konuşula
cak çok şeyler var. Fakat, benim bu bütçeler üzerin
de bazı önerilerim olacaktır. • I 

Biraz evvel arkadaşlarımdan birisi emniyet mü- | 
dürlüklerinden bahsetti. Bu çok çelişkili bir şey olur. 
Özellikle, bir otorite buhranı doğar; iki tane emniyet 
müdürü veyahut emniyet teşkilatı olursa, özellikle 
burada inzibatı ve disiplini temcin .etmek mümkün I 
değildir. Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi fikri 
hakim ise, bence bu fikrin ışığı altında bütün oto
riteler burada toplanır ve bu otoriteler, Saym Mec
lis Başkanının ifade ettiği, gibi, eğer Anayasa ve di- | 
ğer mevzuat hangisine hangi yetkiyi verm'işse o yet- I 
kiye de saygılı olmak gerekir. 'Bence bu yetkiye say- I 
gılı olmak, parlamenterliğin, özellikle tecrübeli par- I 
lamenterliğin bir gereği olmalıdır. I 

Değerli arkadaşlarım, Meclis personeli, Saym | 
Başkanın kapalı olarak da ifade ettiği gibi, istediği
miz şekilde bir çalışma düzeriine girmemiştir. Bu dü
zen, personelin kendisinden mi gelmekte yoksa Mec- i 
üsteki otoritenin noksanlığından mı? Bunu elbetteki I 
şimdi benim burada ifade etmem biraz zor. Her iki | 
tarafta da, burada meseleleri olumlu yolda, Meclis I 
personelini faydalı çalıştırabilmek için gerekli gayre
tin gösterilmesi lazım. Ama en büyük gayret, Meclis I 
personelinindir. Çünkü, ayrı bir statü, ayrı bir mua- | 
meleye tabi olan bu arkadaşlarımızMi, elbet ki büyük j 
çatı altında kendilerine düşen görevlerini layıkıyla i 
yapmaları gerekiyor. Bence, biraz daha toparlanma- I 
lan gerekmektedir. I 

Değerli arkadaşlarım, ziyaret ve ziyaretçilerin ı 
meselesi, Meclis için bir problemdir. Meclisin çalış- I 
ma saatlarında da bu mevzu devam etmekte, çalışma I 
saatları dışında da devam etmektedir. Kabul ^etmek [ 
lazımdır ki, milletvekillerinin rahat çalışması müm- j 
kün olamamaktadır. t 

Sayın Meclis Başkanımız, geldiği günden beri bu [ 
otoriteyi kısmen temine uğraştı. Bu otoriteye bazan | 
biz de riayet etmedik, bazen ziyaretçi de riayet et- I 
medi; ama bunu biraz daha olumlu; fakat rijit ha- I 
reketler dışında daha mülayim hareketlerle temine I 
kalkışsa elbet ki daha çok rahat hareket etme im- [ 
kânına sahip olabiliriz. | 

Değerli arkadaşlarım, sigara mevzuu çok konu
şuldu. tik olarak bu meseleye müdahale etmek du- I 
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rumunda kaldığım zaman, gerek Sayın Meclis Baş
kanına, gerek İdare Amirlerine bunu söylem'iştkn; 
değerli arkadaşlarım öyle oluyor ki, bir zamanlar 
burada Tekel idaresi gibi bir noktada sigara satılı
yordu; Tekelin, bu satılan yerden taa dış kapıya ka
dar kuyruk teşekkül ediyordu. Şöyle bir baktım kim 
var; Senatodan olsun Meclisten olsun elbet k!i görev
li arkadaşların miHetvekillere ve senatörlere yar
dımcı olması gerekli; doğru; ama, ben bunların içe
risinde jandarma gördüm, er gördüm ve dışarıdan 
gelen ziyaretçi sivil gördüm'. Burada Meclis binası 
altında Tekel bayiliği ihdas etmemüz mümkün değil
dir. Sayın Başkan demin işaret ektiler. Bazı arkadaş
lar fazla sigara verilsin dediler, bu da yanlış. Değerli 
arkadaşiım, bizim sigaralar karaborsada satılıyor, ha
beriniz var mı? Pavyonlarda satılıyor, haberiniz var 
mı? Bu biraz küçültücü bir harekettir. Sigara kır
mızı olur, mavi olur, bu ayrı mevzu. Bu tabii Mec
lis ve Senato Başkanlarının bir noktada daha çok 
anlaşmasına bağlı; ama, bu sigaraların dışarıda bu 
şekilde olur olmaz yerde piyasada satılması 1 5 - 2 0 
liraya, 30 liraya satılması elbette ki hoş bir hareket 
değildir. Bu bakımdan ben sigaranın çoğaltılmasın
dan ziyade azaltılmasının taraftarıyım. Çünkü bir 
insan çok çok içse günde 2 paket içer, o 2 paketten 
de 60 sigara eder. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, toparlayın lütfen. 

TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, hemen bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada münakaşa mevzuu 
olan bir husus daha var; bu husus da Sayıştay ile 
ilgili olan mesele, denettim ve ita amirliği mevzuu
dur. Yeniden kendimize yeni yöntemler çıkarıp, Mil
let Meclisinin otoritesini sarsılmış gibi dışarıya gös
termenin bir gereği olmaması lazım. Bir Millet Mec
lisi ki, kanun 'yapar, çıkardığı bütçeyle bütün devlet 
müesseselerini murakabe etme hakkına haizdir. Bir 
Sayıştay için MiHet Meclisinin otoritesini sarsmak 
hakkını bilmiyorum arkadaşlarım nasıl kendilerinde 
görüyorlar? Eğer biz Meclis isek, Meclisin kanun 
çıkarma görevinden sonra ikinci görevi bütçe çıkar
madır. Üçüacü görevi bütçeyi denetlemektir. Büt
çeyi denetlemekle görevli olan bir Meclis, Sayıştay 
ite ilgili olan bir meselede bu şekilde münakaşa mev
zuu olursa ta birkaç saattir Meclis otoritesinden 
hapsettiğim zaman otoriteyi bu tip şeylerle sarsa sar-
sa en nihayet bu şekildeki bazı davranışlara sokmuş 
olacağız. Olmazı böyle şey. Meclisin otoritesi nasıl 
teessüs etmişse öyle devam edebilmelid'ir. Bu Mec-
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lis dediğim zaman Türkiye Büyük Millet Meclisini 
kastediyorum. Bu otorite devam edebilmelidir. Mec
lis Başkanına görevler versem Meclis Başkanı bu gö
revlerine saygı göstermelidir. Meclis Başkanının gö
revleri devam ettirilmelidir. Bu bakımdan değerli 
arkadaşlarımın evvelce Senatodan bu şekilde Sayış
tay'a denetim ve ita amirliği sıfatının verilmesi yo
lundaki kaldırma kararının tekrar komisyonda de
ğiştirilmesi hakkını ben biraz fazla gördüm. Senato
daki şekliyle, daha doğrusu eski şekliyle ipka edilme
sinin gereğine inanıyorum. 

Siz zahmet ettiğiniz için, beni dinleme zahmetine 
katlandığınız için hepinize teşekkür ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. Cumhuriyet Senatosu 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

a) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ : 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 167 564 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde önergeler var
dır, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosunda halen 260 adet dolu ve 
19 adet boş olmak üzere 285 adet memur ve hizmetli 
kadrosu vardır. Bu miktar Cumhuriyet Senatosu üye 
sayısına nispetle 1,4 fazla iken, bu yıl hiçbir hizmet 
artışı olmadığı halde yeniden 58 adet kadro ilave edil
mek suretiyle bu nispet 1,8'e yükseltilmiş bulunmak
tadır. İşe adam yerine, adama iş niteliği yaratan bu 
durum üzerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 
ciddiyetle durmuş ve ittifaka yakın ekseriyetin oyla
rıyla yeniden ihdas edilmek istenen aşağıdaki kadro
ları bütçeden çıkarmıştır. Kaldı ki aynı kadrolar ge
çen yılda Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı tara
fından (Başkan hariç) ittifakla reddedilmiş olduğu 
halde Başkanın özel teklifi ile Bütçe Karma Komis
yonunda 'görüşülüp gene reddolunmuş ve sonradan 
Komisyonda tekriri müzakere yoluyla bütçeye yeni
den ithal edilmişti. Ancak bu kadrolar Cumhuriyet 

Senatosu Genel Kurulunda geniş görüşmeler sonunda 
bütçeden tekrar çıkarılmış ve Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun bu kararını Bütçe Karma Komisyo
nu da benimsemiş ve bu karara Millet Meclisi Ge
nel Kurulu aynen katılmış ve bu suretle bu kadrolar 
bütçeden çıkarılmış idi. Bütün bunlara rağmen ve bu 
yıl hizmetlerde herhangi bir artış bulunmadığı halde, 
adı geçen kadroların tekrar ihdas edilmesini Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulu bu yıl da gene kabul et
memiş ve Bütçeden çıkarmıştır. Bütçe Karma Komis
yonu Cumhuriyet Senatosunun anılan çıkarma kara
rına rağmen bu kadroları bütçeye yeniden koymuş
tur. Bu kadrolar Cumhuriyet Senatosunu ilgilendir
mektedir. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bu 
kadroları lüzumlu görmeyip reddettiğine göre, Millet 
Meclisimizin de bu karara uygun bir karar verme
sinde isabet olacağı düşüncesiyle aşağıdaki kadroların 
Bütçeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kadro Adet Derece 

Müşavir 
Müşavir (Teknik) 
Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü 
Müşavir (Peı'sonel) 
Müşavir (Maliye) 

Balıkesir 
Cemalettin İnkaya 

Denizli 
Atıf ŞobJoğlıı 

Bingöl 
Sait Göker 

İsparta 
Yusuf Uysal 

Eskişehir 
İsmet Arağı 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesine bağlı kadro cet

velinden aşağıda belirtilen ve Genel Sekreterlik, Özel 
Kalem Bölümündeki Müşavirlik kadrolarının kaldı
rılmasını ve yine aynı kadro cetvelinde Dış İlişkiler 
ve Protokol Müdürlüğü bölümünün, Protokol ve Ter
cüme İşleri olarak değiştirilmesini ve 1 nci derece 
Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü kadrosunun kal
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Manisa 
Sümer Oral 
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Kadro 

(Genel Sekreterlik Genel İdari 
Hizmetler) 
Müşavir (Teknik) 
Müşavir" (Personel) 
Müşavir (Maliyeci) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 
Müşavir (Hukukçu) 
Müşavir (Türk dili) 
«Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü» 

Derece 

1 
2 
2 

1 
1 

(Bu unvanın «Protokol ve Tercüme İşleri 
olarak değiştirilmesi) 
Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü 
(tng. ve Yard. dil Fr.) 

1 

Adet 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

Yüksek Başkanlığa 

1979 yılı Cumhuriyet Senatosu Bütçesine ekli kad
ro cetvelinde yer alan «Emniyet Müdürlüğü» bölü
münün «Emniyet Amirliği» şeklinde değiştirilmesini 
ve yine bu bölümde Emniyet Hizmetleri sınıfı 1 adet 
1 nci derece Emniyet Müdürü kadrosu ile, 5 adet 
9 ncu derece Polis Memuru kadrosunun, aşağıdaki 
gerekçe ile bütçeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Siirt 
Necati Kalaycı oğlu Zeki Çeliker ' 

Konya . * Burdur 
İhsan Kabadayı Ahmet Sayın 

Diyarbakır Erzincan 
M. İskân Azizoğlu Timuçin Turan 

Trabzon Giresun 
Rahmi Kumaş M. Kemal Çilesiz 

Eskişehir Adana 
İsmail Özen Hasan Aksay 

İstanbul Urfa 
Abdullah Tomba Selami Kılıç 

Gerekçe : Anayasamıza göre TBMM ve Meclis
ler çalışmalarını kendi yaptıkları İçtüzüklerin hüküm
leriyle yürütürler ve Meclisler kendi kolluk işlerini de 
Başkanları eliyle düzenleyip yürütürler. 

1961 Anayasasıyla Parlamentonun çift meclis ola
rak kurulması üzerine, Anayasamızın geçici 3 ncü 
maddesi uyarınca Meclisler kendi İçtüzükleri yapılın
caya kadar Dahili Nizamname hükümlerini uygula
mışlardır. 

Dahili Nizamnamenin 213 ncü maddesi, Millet 
Meclisi Başkanını Meclisin dahili ve harici emniyeti 
hakkında tedbirleri almakla mükellef tutmuş ve in

zibat kuvvetiyle askeri muhafız gücünün Millet Mec
lisi Başkanının emir ve kumandasına bağlamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 171 nci mad
desinin tutanakları incelendiğinde açıkça görülmek
tedir ki, Cumhuriyet Senatosunda Millet Meclisinden 
ayrı olarak bazı idari kuruluşlara sahip olması gerek
tiği uzun uzun tartışılmış ve ortak hizmetler ile Mil
let Meclisine mevdu hizmetlerin dışında kalmak üze
re, Cumhuriyet Senatosu idari teşkilatı söz konusu 
madde ile düzenlenmiştir. Bu maddede Başkanlığa 
bağlı olarak yalnızca bir emniyet grubunun Cumhu
riyet Senatosunun ve birleşimlerin inzibatını temin için 
gerekli tedbirleri almak üzere teşkilat içinde yer al
ması kabul edilmiştir. 

jl 973 yılında yürürlüğe konulan Millet Meclisi İç
tüzüğünün 140 nci maddesinde, Dahili Nizamname
nin hükmüne uygun olarak, Millet Meclisi Başkam 
bahçe, arsa ve büroların iç ve dış güvenliği ile ilgili 
tertip ve tedbirleri almakla sorumlu tutulmuş ve Mu
hafız Taburu, Millet Meclisi Başkanına bağlanmıştır. 

Görüldüğü gibi, çift Meclis sistemimizde bugüne 
kadar Millet Meclisi Başkanının ağır sorumluluğuna 
ve TBMM binası Türkiye'de tek olmasına rağmen, 
kolluk hizmeti Millet Meclisi Emniyet Müdürlüğünce 
yürütülmüştür. Çok mahdut sorumluluğuna rağmen, 
Cumhuriyet Senatosu Emniyet Amirliği 1979 yılı büt
çesinde Emniyet Müdürlüğü olarak değiş'tirilmek is
tenmekte ve yeni kadrolar ilave edilmektedir. 

Kadro ihdas etmek çok kolay, fakat getireceği 
devamlı mahzurlarını ve hele Devlet bütçesinden sa
vurganlığı önlemek güçtür. Aynı çatı altında emniyet 
gücünün, aynı seviyede ikiye ayrılması fevkalade sa
kıncalı olduğu ıgibi bu hal âdeta Millet Meclisi ile 
bir yarış manzarası arz etmektedir. Bu kadrolara ata
nacak kişilerin şimdiden belli olması ve bunların ha
len Senatoda bulundurulup Emniyet Genel Müdürlü
ğü kadrolarında bekletilmesi hizmete kadro değil, 
kişiye kadro istenmekte olduğunu göstermektedir. 

Açıklanan nedenlerle, hizmet artmadığına göre söz 
konusu kadroların bütçeden çıkarılması gerekmekte
dir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri ayrı ayrı işleme ko
yuyorum. 

İbrahim Topuz ve arkadaşlarının önergesi : 
Kaldırılması teklif edilen kadrolar : Genel Sekre

terlik 1 nci derecede müşavir (Teknik) bir adet. 
2 nci derecede müşavir personel bir adet. 
2 nci derecede müşavir maliyeci bir adet. 
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Özel Kalem Müdürlüğü 1 nci derecede müşavir 
hukukçu 'bir adet. 

1 nci derecede müşavir (Türk dili) bir adet. 
Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü 1 nci derece

de bir adet. 
Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var, 
sadece isimlerini okuyorum : 

Sait Köker, İsmet Angı, Cemalettin İnkaya, Yu
suf Uysal, Atıf Şohoğlu. 

Sayın Komisyon, ikisine birlikte katılıyor musu
nuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA MEH
MET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Komisyonumuz, 
bu kadroların hizmet açısından gerekliliğine inanma
maktadır. Bu nedenle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katıl
mıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Necati Kalaycıoğlu ve arkadaşlarının önergesi : 

1979 yılı Cumhuriyet Senatosu Bütçesine ekli kad
ro cetvelinde yer alan «Emniyet Müdürlüğü» bölü
münün «Emniyet Amirliği» şeklinde değiştirilmesini 
ve yine bu bölümde Emniyet Hizmetleri Sınıfı 1 adet 
1 nci derece Emniyet Müdürü kadrosu ile 5 adet 9 ncu 
derece polis memuru kadrosunun, aşağıdaki gerekçey
le bütçeden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA MEH
MET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Katılmıyoruz 
efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI 
ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz katılıp katılmadığımızı söyle
yelim. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasamıza göre Hükü
met gibi değildir, soramıyoruz size. 

Komisyon okunan önergeye katılmıyor. Okunan 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

101 nci bölümü değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 nci bölümü okutuyorum 
Bölüm Lira 

111 Yasama hizmetleri 124 577 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 7 440 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum... Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi Meclisimizce kabul 
edilmiştir, hayırlı olsun. 

Millet Meclisi Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 

b) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 470 436 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum... Kaibul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yasama hizmetleri 290 576 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
mza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kafoul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Milli Sarayların idare ve ko
runması 117 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 19 456 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızasunuyorum... Kafeut eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mitte* Meclisi Badesi Meclisimizce kabul edil
miştir, hayırlı olsun. (Alkışlar) 
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B) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Pragramtrmza göre Cumhurbaşkan

lığı fiütç€s*se haşlıyoruz. 
CıırnJHtfba§k&»l#ı Bütçesi üzerinde söz isteyenleri 

ofcuıyöFüin : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Akın*Simav, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
a4ma Sadi £fom«neuoğlu, Milli Selâmet Partisi Gru
ba adma Ofcğusıjhan AsiMrk, Adatet Partisi Grubu 
adma ftecep Öael. 

Şahısları adına, tehitfde 'Rahmi Kumaş, Hasan Ali 
Da#h, Akan Tana, Çağlayan Ege. 

Aleyhinde, Müfit Bayraktar, Mehmet Çatalbaş, 
Recep Özel, Âdem Ali Sarıoğhı, Şener Battal. 

Üzerinde, Ali Ak, İlhan Aytekin. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Akın 

Simav, buyurun Sayın Simav. 
Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Simav, bir dakikanızı rica edeceğim; bir ida

reci üyenin bulunmasını rica edeceğim. Sayın Mağ-
den, buyurun burada bulunun efendim. 

Buyurun Sayın Simav. 

CHP GRÖBU ADINA AKIN SİMAV (İzmir) 
— Sayin Başkan, Yüce Meçimin değerli üyeleri; 
Türkiye Cumhuriyetinin zirvesi olan Cumhurbaşkan
lığı Bütçesi nedeniyle Grubumun görüşlerini yansıt
mak üaepe söz atmış bulunuyorum. 

Bu konuşmayı hazırlarken, bundan önceki yıllar
da Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerine yapılan diğer 
kbtuasşmaları inceledim. Daha birkaç yıl öncesine de
ğin Cjjimhurba&kaalığı eleştirilemez bir makam gö-
rüa&isünde idi; aslında doğrusu da budur. Çünkü, 
Anayasamızın 98 nci maddesi «Cumhurbaşkanı gö
revleri ile işlemlerinden sorumlu değildir» der. Bu, 
İngiliz Parlamentosunun bir geleneğidir. Kral yanlış 
yapmaz geleneğinde» Anayasamızın 96 ncı maddesine 
yansımış bir gelenektir. 

Değerli arkadaşlarım bu, Cumhuriyet süreci için-
de-Cumhü^başkanlarımız zaman zaman bilerek ya da 
bilmeyerek yanlışlar yapmışlardır. Ama hiçbir zaman 
biterek yanlış yapmamışlardır, sözümü tekrar düzelt
mek istiyorum. 

Cumhurbaşkanı bir insandır. Beşer, şaşabilir, şa
şar da elbet. O zaman, onu kendi içinden seçen bu 
Parlamento eleştirebilir, ama bu eleştiriler insaf ve 
mantık buduüarı içinde olmak gerekir. Çünkü o, yü
oe makamın say#a^ını halkın gözünde korumak, ar
tırmak, onu seçen bu Parlamentonun görevidir. Bu 
eteiştirilefiie esas, ulusal terbiye ve deımokratik terbi
ye öîmakdır. 

I Üzülerek söylemek gerekirse zaman zaman ulusal 
I terbiyeyi, demokratik terbiyeyi ve hatta aile terbiye-
I sini bir yana bırakarak bu yüce makamı eleştirmeye 
I kalkışanlar çıkmıştır. Demokratik süreç giderek Cum-
I hurbaşkanlığı makamının şekillendiğini göstermekte

dir. Bu şekillenmede özellikle şimdiki Cumhurbaşka-
I nımızın büyük rolü ve katkısı olduğunu belirtmek zo-
I rundayız. Kendileri; iddiasız, mütevazi, olağanüstü 
I olmadığını, gücünü tarihten almadığını belirten bir 
I Cumhurbaşkanıdır. 
I Oysa ülkemizde ne zaman bir sıkıntı olsa Atatürk 
I aranır; ya da kadife eldiven içinde bir demir yum-
I ruk özlemi ortaya atılır. 
I Değerli arkadaşlarım, son çeyrek yüzyılın en bü-
I yük demir kadife yumruklu kişisi bugün dünyanın 
I bir yerinde o demir kadife yumruk açılmıştır, o de-
I mir yumruğun içinde sadece bir avuç yılan toprağı 
I kalmıştır ve şu anda nerede kalacağını, hangi toprak-
I ta gömüleceğini bilememektedir. 

I Bu özlemleri sık sık Türkiye gündemine getirmek 
I isteyen insanların, son İran olaylarından alacakları 
I ve almaları gereken dersler olması gerektir. 
I Kimileri sık sık Cumhurbaşkanımızın yumruğunu 
I masaya vurmasmı salık verirler. Özellikle hükümet 
I bunalımları sırasında bu telkinleri yaparlar. Beğen-
I medikleri hükümetlerin düşürülmesini de isterler ken-
I dilerinden. Ama Sayın Korutürk'ün bu konuda hep, 
j «Cumhurbaşkanları hükümetin kurulmasında yardım-
I cı olur; hükümetin yıkılmasına aracı olmaz» dediğini 
I Yüce Meclise bir kez daha anımsatmak istiyorum. 

I Kendileri, «her türlü çözümün yeri Parlamento-
I dur» diyerek bu yüce kuruluşa verdiği önemi her za-
I man vurgulamıştın 
I Değerli milletvekilleri, madem ki her türlü çözü-
I mün yeri Parlamentodur, o zaman anarşinin çözümü-
I nün yeri de Parlamentodur. Anarşiyi çözebilmek için 
I ne tek başına Cumhurbaşkanına, ne Sayın İçişleri 
I Bakanına, ne de görevi Sayın Hükümet Başkanına 
I tek başına yüklemek durumunda değiliz; yüklememe-
I miz gerekir, sorumlusu biziz. Türkiye'de anarşi üç 
I şeyden kaynaklanmaktadır : 
I 1. Ekonomik, 
I 2. Sosyolojik, 
J 3. Psikolojik. 
I Ekonomik ve sosyolojik olayları çoğu kez tartış-
I mışızdır. Türkiye'de bugün ikame zihniyeti içinde 
I bulunan kişiler bulunmaktadır; vardır bunlar ve bun-
I 1ar Yüce Meclisin, Yüce Parlamentonun yerine bir 
I başka sistemi ikame etmek istemektedirler. Bunu ya-
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pabilmek için de ilk şart Yüce Parlamentoyu küçük 
düşürmektir. Onu düşürmek, onu yok etmek şartıdır. 
Eğer biz bu kişilere bilerek veya bilmeyerek yardım 
edersek bir gün bu çatı bizim başımızın üstüne çöke
bilir. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde yaptığımız seri 
toplantılar Yüce Meclisin saygınlığını artırmıştır. 
Parlamento görevini yaparsa, Parlamento bu ülke
nin üzerindeki saygınlığını giderek artırırsa anarşi de 
giderek dozunu düşürür. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'de zaman za
man Cumhurbaşkanı arının görev ve yetkilerinin ne 
olduğu tartışılmaktadır. Zira Cumhurbaşkanının gö
rev ve yetkilerini toplayan Anayasanın 97 nci mad
desiyle, Cumhurbaşkanının andını içeren 96 ncı mad
desi arasında bir çelişki vardır. Anayasanın 97 nci 
maddesi, Cumihurbaşkanım bir onay makamı olarak 
görürken, 96 ncı maddede iddialı bir yemin ile orta
ya çelişki çıkmaktadır. 

Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı göreve başladığının 
2 nci yılında parti liderlerine bir mektup yazarak bu 
konudaki görüşlerini almak istemiştir. Sanıyorum bu 
istek askıda kalmıştır. Türkiye'de Cumhurbaşkanının 
yetkileri tartışılmalıdır, o tartışma yapılırken makam
da oturan kişinin kişiliği hariç tutulmalıdır ve iyi ni
yetli bir senteze varılmalıdır. Zira Sayın Cumhurbaş
kanının hür demokratik kuralları uygulama konu
sunda büyük bir titizlik göstermesi zaman zaman ya
dırganmaktadır. 

Düşününüz, 1977 seçimleri sona ermiştir; Parla
mento aritmetiğinde önemli değişiklikler olmuştur. 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidar çoğunluğu olan 226 
rakamına en yakın parti olarak Parlamentoda gö
rülmüştür. Bu Yüce makamda kim olsa hükümet kur
ma görevini Cumhuriyet Halk Partisine verirdi. 

Gelin görün ki, koltuğun gitmesini hazmedeme
yenler bu Hükümeti Çankaya Hükümeti olarak nite
lendirmişlerdir. Bu sözde buluş ve hırsın verdiği alay, 
bu Yüce makamı büyük ölçüde yaralamıştır. Cum
hurbaşkanı çetele tutmak zorunda olan insan değil
dir. Anketçi hiç değildir. Kimseyi çağırıp, hükümete 
güvenoyu verip vermeyeceğini soracak da değildir. 
Kimsenin yüreğine, cebine, vicdanına telsiz de koy
muş değildir. Sadece gereğini yapmıştır. Bütün dünya-
d't ve Türkiye'de gelenekler neyi gerektiriyorsa onu 
yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı as
lında tarafsızdır. Taraf olması gerektir. Bu, yemininin 
de gereğidir. «Anayasayı sayacağıma ve savunacağı-
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ma» diye yemin ettiği Anayasanın 96 ncı maddesine 
göre taraftır. Anayasadan yana taraftır. Ama Sayın 
Cumhurbaşkanlığı tarafsızlığını o kadar ileri götür
müştür k!i, «bu Anayasa ile ülke idare edilmez» diyen 
bir parti liderini hükümeti kurmakla görevlendirebil-
miştir. ' 

Gün gelmiş, Türkiye'de Cumhurbaşkanları, elle
rinde, seçildikleri partinin amblemini taşıyan baston
larla dolaşmışlardır. Gün gelmiş Cumhurbaşkanları, 
ülkemizde bir grup genci Vatanperver sayarken, belki 
de bilmeden o grubun karşısındaki güçleri otomatik-
man vatan haini ilan etmişlerdir. Gün gelmiş devrin 
Cumhurbaşkanları ölüleri vatan cephelerine kaydet
meye gitmişlerdir. Bunlar gerçektir. 

Daha yakın bir geçmişte Nazi Almanya'sını, di
lerseniz, anımsatmak isterim. Çeşitli zamanlarda çe
şitli kişiler Sayın Cumhurbaşkanının soyut bir kav
ram üzerinde, kendileri gibi düşünmesi için dolaylı 
dolaysız baskılar yapmaya kalkışmışlardır. 

Bu soyut kavram milliyetçiliktir. 
•Elbette tabancalarının şarjörleri kurşunla dolu, 

kafaları ise samanla dolu olan kişilerin istediği bi
çimde tavır alamaz Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhur
başkanı, milliyetçilik 6 okta şekillenen ve Atatürk'ün 
söylevleriyle belirlenen hir olguyu izlemektedir. Sa
yın Cumhurbaşkanı, adını soyadını aldığı Atatürk'ün 
yolundaki milliyetçidir. 

Değerli arkadaşlarım, milliyetçilik yorumu o ka
dar dar, o kadar biçimsel, o kadar şekilli ve köşeli 
yapılmaktadır ki, dışarıya dönüp bakmamaktayız. 

Eureu - comunisme'in temelinde de milliyetçilik 
vardır. Sosyal demokrasinin temelinde de milliyetçi
lik vardır. 

1914 yıllarını anımsayanlar, yeriilgicilere karşı Al
manya'deki sosyal demokratların tavrını anımsarlar. 

Değerli arkadaşlarım, sosyalist enternasyonal de
yip milliyetçiliği reddettiğimiz iddiasında bulunanla
ra söyleyeceğim şeyler vardır elbette. Sosyalist enter
nasyonal bir olgudur, 2 nci sosyalist enternasyonal
dir. Bu dünyada kapitalist enternasyonal da vardır: 
AET. Militarist enternasyonal da vardır : NATO, 
Varşova Paktı. 

Arkadaşlarım, yorumları yaparken kimsenin ken
dilerinden daha iyi bir ş'ey bilmediğini zannetmesinler. 

Daha yakın bir geçmişte Nazi Almanya'sını ör
nek vermek isterim. Mareşal Hindenburg devletin en 
başında. Hitler ve arkadaşları yavaş yavaş devlet yö
netimine tırmanıyorlar. SS'ler, SA'lar ve Gestapo- bir
likleri kuruluyor. Ama asker bundan tedirgindir. Ma-
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reşal Hinden'burg'u ziyaret ediyor askerlerin önde 
gelenleri ve diyorlar ki : «Siz bizim yetkilerimizin il
legal birtaikım kuruluşlara devrine göz yumuyorsu
nuz.» Bunun üzerine Mareşal Hindenburg Hitler'i 
uyarıyor ve «Daha dikkatli olmak zorundasın, ordu
yu ürkütmemek zorundasın» diyor. Ondan sonra Al
man Ordusunun en güçlü generallerinden bir tanesi 
General Bromvel mareşalliğe terfi ettiriliyor. Güya 
SA'lar tasfiye ediliyor, SS'ler silahsızlandırılıyor, bü
tün yetkiler orduya devrediliyor. Bir de görüyoruz ki, 
Mareşal Bromvel bir ailevi kulpla tepetaklak ediliyor 
ve eli bastonlu 'bir sivil haline getiriliyor. Mareşal Hin-
deriburg aldatılmıştır, dönülmez bir yoldadır; ama al-
danmıştır. 

Tarihle yoğrulmuş olan Sayın Cumhurbaşkanımız 
Mareşal Hindenburgün başına gelenleri bilirler. O 
hataları Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptırma gücü 
kimsede değildir, kimse de olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, polisin yerine geçmek iste
yenler, askerin yerine geçmek isteyenler, ikame güç
leri, şimdi yanında olup daha sonra onları tasfiye et
mek... Bunlar artık bilinen şeylerdir, ustamın dediği 
şeylerdir. 

Değerli arkadaşlar, bugün tam değilse bile yarın 
Türkiye'de Başkanlık sistemiyle konvansiyonel sistem 
üzerine tartışma açılması kaçınılmazdır. Konvansiyo-
nel sistemde bugün Türkiye'de olduğu gibi tüm güç
ler Meclisin elinde toplanmıştır. Bakanlar Kurulu ve 
icra ile görevli tüm organlar Meclislerin emrindedir. 
Montesquieu, iktidara sahip olan her şahsın onu suiis
timal edebileceği Ve iktidarının sınırlarını genişletme
ye çalışacağı görüşündedir. O nedenle iktidarın ikti
darı sınırlaması gerekir, tşte Meclisler egemenliği de
nen konvansiyonel sistem de buradan kaynaklanmak
tadır. Prezİdansiyel sistemde ise hükümet fonksiyonu 
iki ayrı organ arasında taksim, edilmiştir. Bunlardan 
birisi devlet başkanı, diğeri ise yasama meclisleridir. 
Devlet başkanı ile yasama meclisleri arasındaki bağ 
bu sistemde son derece zayıftır. Sistemin Amerika'da 
yürüdüğünü söyleyenlere verilecek cevap da vardır 
elbet. Bu ülkedeki partilerin doktriner görüntülerinin 
zayıf olması yüzünden başkanlık sistemi yürümekte
dir. Ama siyasi partileri daha merkeziyetçi ve disip
linli olan ülkelerde bu sistem yürümemiştir. Nitekim 
1848 Fransız Anayasası 'bu iki organ arasına bir tam
pon koyamadığından Fransa'da hükümet darbeleri 
normal birer olay haline gelmiştir. 

Dilerseniz, görev yaptığı 6 yıl boyunca bu makam
da engin tecrübeler edinen Sayın Cumhurbaşkanımı

zın bu konulardaki görüşünün ne olduğuna bir ku
lak verelim. Sayın Cumhurbaşkanı 22 Eylül 1976 günü 
İstanbul Gazeteciler Cemiyetini ziyareti sırasında şun-
lart söylemiştir : «Cumhurbaşkanlarının etkili bir 
görev yapabilmesi için, görevden sonra, ölümünden 
sonra ve genel olarak statüsü hakkında yeniden Ana
yasaya yaklaşmakta yarar vardır. Bunu bir türlü çö
zemedik, çözülemeyeceğe de benziyor.» 

Demeçlerinden çıkartabildiğim anlam kadarıyla 
Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasadaki hükümlerin ye
niden gözden geçirilmesini ve yorumlanmasını iste
mektedir. Hatta Fransa'yı ve oradaki yarı prezidan-
siyel sistemi örnek göstermekte ve başarılı olduğunu 
vurgulamaktadır. 1961 Anayasasından sonra bu ko
nudaki ilk tartışmayı başlatan Sayın Cumhurbaşka-
nımızdır. Bu tartışmayı açarken 6 yıllık tecrübesini 
konuşturmaktadır. Gelin görün, demokrasi tarihimiz
de gördüğümüz ve tattığımız acı deneyler tartışma
yı daha ileri noktalara götürmekten bizi alıkoymak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten Sayın Cumhur
başkanımızın statüsünü bir açıklığa kavuşturmak zo
rundayız, 

Örneğin, neden Cumhurbaşkanları, 4 yıl, millet
vekilleri gibi ya da 6 yıl, senatörler gibi seçilmemiş
tir de, 7 yıl için seçilmişler? Çünkü, Cumhurbaşkanı, 
seçildikten sonra, bulunduğu Yasama Meclisiyle bağ
larını tamamen kopartmaktadır; artık bu Parlamento
nun malı değil, bütün Türk milletinin malı haline gel
mektedir. Cumhurbaşkanlığından sonra yeniden Par
lamentoya dönmesi birtakım zorluklar meydana getir
mektedir. Bu zorlukların başında, bir senatör, bir 
kontenjan senatörü veya eski bir Cumhurbaşkanı ola
rak Senatoda oturması sanıyorum ki, birtakım iç 
burukluklarına neden olmaktadır. Bu iç buruklukları
nı giderebilmek için Cumhurbaşkanlarını yeniden sa
de vatandaş durumuna getirmek doğru mudur bilmi
yorum; ama sade vatandaş durumuna getirmek bir 
hayli sakıncalıdır sanıyorum; bunu 1950'den sonraki 
İsmet Paşa olayında görmüşüzdür, deneyini geçirmi-
şizdir. Hangi düşüncede olursa olsun, eski Cumhur
başkanlarının saygınlığına saygınlık katmak zorunda
yız; onlara, o görevden ayrıldıktan sonra bir konut 
vermek, hatta onur senatörü yapmak gibi onore et
mek; «Bu dünyadan göçtükleri zaman ne yapılabi
lir?» onun statüsünü çizmek. Gerçek şu ki, bir dev
let protokolü yoktur bugün Türkiye'de; ismet Pa
şa vefat etmiştir, herkesin eli ayağı dolaşmıştır. «İsmet 
Paşa nereye defnedilecektir bir eski Cumhurbaşkanı 
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olarak; hakkında nasıl bir işlem yapılacaktır?» kimse 
bunu bilememiştir, alelusul, alelacele birtakım ön
lemler alınmıştır. Mutlaka bir devlet protokolünün 
gerçek anlamda, bu Hükümet tarafından getirilmesi
ni diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir Cumhurbaşkanı 1 nci 
derecedeki bir devlet memuru kadar maaş alırsa, bu 
onun saygınlığına gölge düşürebilir. Bir Cumhurbaş
kanının maaş almaması lazım; yadırganacak bir söy
leyiş ama, gerçek budur. «Cumhurbaşkanı hata yap
maz, kral hata yapmaz» fikrinden kaynaklanan Cum
hurbaşkanı, özel çekme hakkına sahip olabilmelidir: 
Cumhurbaşkanı maaş almaz, istediği kadar sarf eder. 
50 bm lira ile, 28 bin lira ile Cumhurbaşkanını da-
raltamazsınız, kısıtlayamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu Türk milleti, Türkiye 
Cumhuriyetinin başına, Başkanına, Devletinin Başka
nına bir uçağı çok görmemelidir. İnanınız, Türkiye 
Cumhuriyetinin Devlet Başkanı bir yerden, diyelim 
ki, Libya'dan Callut'un veya Kaddafi'nin uçağı ile 
gelirse, bu bir yanda hoş bir şeydir, onların misafir
perverliğini yansıtır ama, bizim için hicran olmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanına yöneltilen 
eleştiriler hem sağdan hem de soldan gelmektedir. 
Demek ki, Cumhurbaşkanımız tarafsızdır, bu iki ta
raftan gelen eleştiriler onun tarafsızlığını yansıtmak
tadır. 

Cumhurbaşkanımızın halka yaklaşımı da bir de-
- ğişik şekildedir, tik kez kendi döneminde «Basın ve 
Halkla İlişkiler Bürosu» diye bir büro kurulmuş
tur. Gerçekten, bu büro sayesinde Cumhurbaşkanı
mız halka yaklaşmakta, halkla daha sıcak ilişkiler 
kurabilmektedir. Gerek sanat çevrelerinde, gerek en-
tellektüel çevrelerde, gerek yoksul çocuklar arasında 
Cumhurbaşkanımızın dolaşması ve eşiyle birlikte do
laşması bizim hepimizin hoşuna gitmekte, göğsümü
zü kabartmaktadır.. Cumhurbaşkanlarının bütün de
meçleri, Basın ve Halkla İlişkiler tarafından ayrı ay
rı kitap haline getirilmiştir; bunlar da güzel şeyler
dir. 

Değerli arkadaşlarım, hangi partinin lideri olursa 
olsun, bu Meclisin içerisinden çıktıktan sonra, ister
se Başbakan olsun, isterse Hükümet üyesi olsun, bu 
çatının altında bulunan herkes aynı statünün içerisin
dedir. Biliyorsunuz geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı
nın davetine hepbirlikte gittik. Bazı parti liderleri bu 
davette bulunmadılar. Ben buau, Sayın Cumhurbaş
kanlığı makamına saygısızlık gibi görmekten öte, ken

di arkadaşlarını küçümsemek gibi yorumlarım; diğer 
arkadaşlar nasıl yorumlarlar, bilemem.; 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hastalık, sağ
lık bizim için. 

AKIN SİMAV (Devamla) — O hariç. 
Dilerseniz, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin genel çiz

gisini de şöyle bir iki satır başıyla çizerek, sözlerimi 
bağlamak istiyorum. 

93 943 000 TL.'sına Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 
bağlanmıştır. Bunun 60 188 000 lirası personel gideri
dir. Bunun dışında, birtakım zorunlu masraflar vardır 
ve tasarrufa asgari ölçüde riayet edildiği görülmekte
dir. Bu bakımdan teşekkür ederiz. Ancak, biz Cum
hurbaşkanımıza çok dafa fazla şeyler vermek isteriz; 
danasını, daha fazlasını vermek isteriz. Yani, savur
ganlığı önlemek, gerçekten Cumhurbaşkanlığımızdan 
başlamıştır; ama, Cumhurbaşkanı bizi bütün dünya
da temsil eden en yüce makamdır, onu en yüce ma
kamda pırıl pırıl görmek isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Simav, süreniz doldu, lütfen 
toparlayın. 

AKIN StMAV (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, çok önemli bir yıla giriyoruz. 1980 yılında ye
ni Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Dileğim odur ki, 
yeni Cumhurbaşkanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımızı 
aratmasın. Gerçekten, «Gelen, gideni aratır» diye bir 
atasözü vardır; ama, şunu bütün açık yürekliliğimle 
söylüyorum, Sayın Korutürk kendisinden önceleri, 
Atatürk'ü ve İsmet Paşa'yı saymazsam, aratmamış-
tır; be makamdaki görevini büyük bir saygınlıkla yap
mıştır, büyük bir özveriyle yapmıştır, büyük bir ge
niş yüreklilikle yapmıştır; demokrasiye inancını, her 
zaman üzerine basa basa vurgulamıştır; demokratik 
güçlerin dışında hiçbir güçle ilişki kurmama gibi bü
yük bir titizliği göstererek, kendinden önceki bazı 
Cumhurbaşkanlarına örnek olmuştur, kendinden son
rakilere de, inanıyorum ki, örnek olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi bütün Türk ulusuna 

hayırlı ve uğurlu olsun. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Simav. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Sa

di Somuncuoğlu, buyurun efendim. (MHP sıraların
dan alkışlar.) 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 
MHP GRUBU ADINA SADÎ SOMUNCUOĞ

LU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi hakkında Milliyetçi 

Hareket Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmeden 
önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Türk Devlet geleneğinde en önemli bir makam 
sayılan Devlet Başkanlığı Bütçesini görüşürken, mev
cut sistemimiz içindeki tatbikatı gözden geçirmekte 
yarar vardır. 

Cumhurbaşkanı, Devletin bağımsızlığının, milli 
birliğin, vatan bütünlüğünün ve hür demokratik re
jimin temsilcisidir; nitekim, ettiği yeminde bu un
surlar yer almıştır. Bakanlar Kuruluna gerektiğinde 
başkanlık eden Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Ku
rulunun başı ve Başkumandandır. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar önemli görevleri 
-yüklenen Devlet Başkanının yetkilerine bakıldığında, 
hemen hemen protokolden ibaret kaldığı görülür. Sis
temimiz, Cumhurbaşkanına görevleriyle dengeli yetki
ler vermediği için de, sorumluluğun olmadığını ka
bul etmiştir. Ancak, buradaki sorumluluk, hukuki 
•manada sorumluluk olduğuna göre, millet ve tarih 
önündeki sorumluluk ortadan kalkmamaktadır. Dev
letin birinci derecedeki görevlerini Cumhurbaşkanına 
vereceksiniz, sonra da «sorumluluğu yoktur» diye, 
yetki tanımayacaksınız. Bunda bizim anlayışımıza 
aykırılık vardır, izahı mümkün olmayan bir yanlışlık 
vardır. Bir Cumhurbaşkanı yüklendiği görevleri ye
rine getiremez ve tarih önünde millet vicdanında yar
gılanarak mahkûm duruma düşerse, bu sonuç da sis
temden ileri geliyorsa, bu açık haksızlığı kim gide
recektir? 

Bu açıdan bakarak, Türk Devlet Başkanının yet
kilerini Batı ülkelerinden taklit usulü birtakım aktar
ma anlayışlardan kurtararak, kendi milli tarihimiz
den ve milletimizin Devlet Başkanına verdiği mana
dan hareket ederek tayin etmemiz gerekmektedir. 

«Devlet baba» anlayışının sadece bizim dilimizde 
olması dahi, Türk milletinin, bu makama hangi göz
le baktığına anlatmaya yeterlidir. Bugün bile, başı 
dara düşen, çaresiz kalan her vatandaş, Devletin 
temsilcisine müracaat ediyor. 

Milli bünyemize dikkat etmeden kurduğumuz mü
esseselerin, Devletle millet arasında uyumsuzluk sağ
ladığı, neticede istenmeyen mecralara gidildiği görül
mektedir. O halde, Türk'ün, Devlet geleneğine uy
gun şekilde ve hür demokratik rejim içinde yeniden 
bir yorumlamaya ve milli bünyemize uygun şekilde 
Devlet Başkanının yetkilerini ayarlamaya kesin ihti
yaç olduğu kanaatindeyim. 

Değerli üyeler, Türk Devlet geleneğinde de, bu
günkü sistemimizde ve Anayasamızda da Cumhurbaş
kanının başta gelen vasıflarından biri, 0'nun tarafsız- j 
lığıdır. I 
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Cumhurbaşkanımızın tarafsız kalmaya azami titiz
lik gösterdiğine yürekten inanıyorum. Ancak, kamu
oyunda zaman zaman bazı endişelerin doğduğuna da 
şahit oluyoruz. Bazı misaller vermekle bu düşüncemi 
açıklamak isterim. 

Daha önceki hükümetler döneminde kararnamele
rin imzalanmasında, ülkedeki cinayetlere ve hükü
metin bütün tasarruflarına kadar her konuda hassas 
davranan, yakından meselelerle ilgilenen Cumhur
başkanımızın, Ecevit Hükümeti döneminde de bu tu
tumunu sürdürdüğünü iddia etmekte güçlük çektiğimi 
müsaadenizle ifade etmek istiyorum. Fazla tafsilata 
girmeyi uygun bulmuyorum; maksadımız, şu veya 
bu tutumu buraya getirmek değil, Devlet Başkanlı
ğının başta gelen bir vasfı olan tarafsızlığın korun
masıdır. 

Konu üzerinde derinliğine durmak ve deliller 
bulmak isteyenler için bazı hususları hatırlatarak ge
çeceğim. 

1977 seçimlerinden sonra güvenoyu alamayacağı 
bilindiği halde, kabinesi Cumhurbaşkanınca onayla
nan Ecevit Hükümeti, bir aya yakın zaman işbaşında 
kaldı. Burada, Parlamentodaki çoğunluğu elinde tu
tan grupların reylerini deklare etmelerine rağmen ve 
Sayın Ecevit'in, azınlık Hükümetinin güvenoyu al
masını, partisini aşan kişilikteki milletvekillerinin çık
masına bağlamasına rağmen, onaylanmış olması, üze
rinde durulması gerektir, ama, bizim sözü buraya 
getirmekteki maksadımız, güvenoyu alamayan bu Hü
kümetin, memurlar arasında tayinler ve nakillere gi
rişmesi üzerine, yeni hükümeti kurmakla görevlendi
rilen Sayın Demirel'in, Cumhurbaşkanına müracaat 
ederek, tayin kararnamelerini imzalamamasını isteme
si ve aldığı cevaptır. 

Sayın Demirel, yakında kurulacak hükümetin, 
Devletin üst kademesinde, kendi anlayışına göre ta
yinler yapabileceğini; böylece, kısa sürede bürokrasi
de bir kargaşalığın doğacağına dikkati çekmişti. Sa
yın Cumhurbaşkanımızdan şu cevabı almıştır: «Hü
kümet hükümettir, güvenoyu almasa da hükümettir. 
Uygun görmediğiniz tasarrufları düzeltirsiniz.» 

Bu cevap tenkit edilebilir, doğru veya yanlış gö
rülebilir; ama mademki Cumhurbaşkanımızın kanaati
dir, saygı duyarım; ama, Demirel Hükümetinin son 
günlerinde ve güvenoyu alamayarak yeni hükümeti 
beklediği günlerde, tayin kararnameleri imzalanma
mış, yeni hükümet beklenilmiştir. 

Burada da 5 ay içinde, aynı konuda farklı iki tu
tumla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu farklı tutum 
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2. Komünist ve bölücü anarşinin yuvalandığı, 
cinayetlerin alabildiğine birbirini kovaladığı, «Kurta
rılmış bölgeler» denilen ve hükümranlığımızı hançer
leyen utanç verici sahnelerin sergilendiği bir kısım 
iller sıkıyönetim dışında bırakılmıştır. 

Bir Başbakan, böylesine izahı mümkün olmayan 
tehlikeli hesaplar içine girerse, Sayın Cumhurbaşka
nının üzerine düşen ciddi görevler olduğu muhakkak
tır. Sıkıyönetim meselesinin Mili Güvenlik Kurulun
da görüşülmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca temin 
edilmeliydi diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu izahımla, Devlet ve re
jimimiz, millet ve vatan bütünlüğümüz açısından ha
yati önemi olduğuna inandığımız bazı konulara temas 
etmiş bulunuyorum. Şimdi ise, Sayın Cumhurbaşka
nımızın, yeminine uygun bir şekilde yaptığı 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramındaki tarihi konuşmasını ele al
mak istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuşmasıyla her 
şeyi büyük bir açıklık ve cesaretle dile getirmiş, Dev
letin Başkanı olarak tavrını göstermiştir. Milletimizin 
bütünü tarafından büyük bir memnuniyetle karşıla
nan ve gönüllere ferahlık veren bu konuşmanın bir 
bölümünü müsaadenizle, okumadan geçemeyeceğim. 
Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle diyor: 

« . . . üzerinde dikkatle durmmaız gereken gerçek 
şudur ki, yurdumuzda meydana gelen olaylar, yal
nızca bir grup gözü dönmüş, insanlık duygusundan 
yoksun kimselerin şuursuzca giriştikleri eylemlerden 
ibaret değildir. îç ve dış düşman çevrelerce tezgâh
lanan eylemler, artık iyice anlaşılmıştır ki, milletimi
zin ve Devletimizin bütünlüğüne yönelik eylemlerdir 
ve uzun yıllardır sinsi bir şekilde sürdürülen çalışma
ların planlı bir şekilde uygulanmasıyla sıkı sıkıya 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, lütfen, süreniz 
dolmak üzeredir, toparlayın. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — «Ülke
mizi ve Devletimizi bölmeye ve özgürlükçü demok
ratik rejimi yok etmeye yönelik tutum ve davranış
lar karşısında siyasi partilerimizin süratle çözüm ara
malarını ve bu konuda kısa sürede sonuç alacak bir 
işbirliğine girmelerini halkımız özlemle beklemekte
dir.» 

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımı
zın teşhis ve çağrılarına yürekten katıldığımızı, bu ve
sileyle de olsa belirtmek isterim. Millet olarak böy
lesine açık ve cesur çıkışlara daima ihtiyacımız oldu
ğunu da bu fırsattan istifade ederek tekrarlamak isti-
yorum< 

Bu düşüncelerin ışığı altında ve Cumhurbaşkanı
mızın, Devletimizin ve rejimimizin karşısında duran 
tehlikeleri bu kadar veciz ifadesinin Hükümetimiz 
için de, bu bugüne kadar olmamasına rağmen, bun
dan sonrası için Hükümetimizin de riayet edeceği bir 
teşhis esası teşkil etmesini temenni ediyor ve bu dü
şüncelerin ışığı altında, bütçenin, yurdumuza ve Cum
hurbaşkanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu
oğlu. 

Milli Selamet Partisi Grubu Adına Sayın Oğuz-
han Asiltürk, buyurunuz. Süreniz 20 dakikadır Sayın 
Asiltürk. 

MSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; konuşmama başlarken Yüce Meclisin değerli 
üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde, genel olarak 
bütçenin kendisi üzerinde senelerce sürüp gelen bir 
tatbikat olarak, teamül haline gelmiştir, konuşulmaz. 
Konuşulan şeyler, genellikle bu konuyla ilgili olarak 
partilerin birtakım görüşlerini bu mikrofonlardan an
latma imkânını bulmalarıdır. Burada büyük fayda 
olduğuna kaniim. 

Ancak, bendeniz Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üze
rinde sadece bunun üzerinde birkaç cümle ile görüş
lerimi ifade etmek istiyorum ve Sayın Cumhurbaşka
nımızdan, bu mevzuda yapılan birçok tenkitleri, bu 
mevzuda yapıla» iyi niyetli birçok meseleleri ortaya 
koyuşları da, yine kendi üslubu içerisinde cevaplan
dırmasını temenni ediyorum. Aksi halde, gün gelecek 
ki, biz burada bir büyük makamın üzerinde çeşitli 
şekillerde münakaşa eder duruma geleceğiz. 

Konuşan 'arkadaşlarının in ontıaiya koyduğu ihtiyaç
lar, hakikaten kamuoyunda kendisini hisıseıtitüren, »du-
yulain liihıtıilyaıçlıaıidır. ©en, Cuımlhurlbaşkjanlığı müıesıeKsi-
nin, tourfann önlüne gıeçıeınek, tanılara takaddüm ede-
rak, bu rnejvzıudıalki teşöblbüsilıeriınü ifcamuioyuınıa alktaır-
mlasıında faiyda mlülafraza ödliyioriuirn; batta bıu bir &b 
çüdıe zaruridir ide. 

Cuimihyııbaışiklaıniİığı 'Bütçesi aslbnlda büyük, 'bir biat
çe değildir. Bu, ıbalkıirnld&n,, ibiiltçenlkı tizlerimde teknik 
'bakumjdan konuşmaya genek de ydkıtıur. Cuımıhurlbaş-
(kanlığı Bütçesii göılüşüillüiriken, genel olarak köınulair.-
dıaın, mlikıiakaşa ddi'lan koınıül'andaın Ibir tanesi, bugün--
Ikiü Sitatlüsıü 'içerisinde, «Şalyın Cıimihurbaşkanımjzın 
yeri, yetkileri nelerdir,, njeter dejpdir?» konusudur. 
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Bir diğeri, bu vesileyle, muhtelif parti gruplarının, 
Cumjhutfbaşikanlığı müessesesi üzerindeki., «müstak
bel seçimi; nasıl sîçilimelidir, mla'sıl olursa memlle'ke'te 
'daha faydalı olalbMir, hizımetleri daiha etkili yapabilir? 
Ikonjusıuldur. 

Cumlhuribagkanımızjin seçimlimde birçok. partilerin 
Ziaımıaın zamnan 'ifade elttilkllıeri, Ibiziım dıe 'bu kürslülar-
ıden fırsat 'bulldulkça ortaya köyduğumıuz, en önemli 
Ihusus, tıelk dereceli seçillmıesidir. Cumhurbaşkanlığımın 
itek; dereceli seçimi malimde ve Cumhurbaşikamiığıının, 
t>aışjkıanllıik sistemli hallimde görev yapıması hailimde, baş
kanlık; sistemi olarajk seçilip, Ibaştoaınhk, sâsfâmii gilbi 
görev yapması hıa'linlda, zammediyorum 'birçok mesele-
îlor çözjüm bulacaktır. 

Zaten Oumıjhurfoiaiş'kjamımjim yetkileriyle, Devlet Baş^ 
kamu offlairaık, valilerim ıtayimji gibi, ibüyüıkelç'ilerim, se
firlerin dış ülkelere ıgöındeıiiıllmjds!i gibi icranın içerisin -
İde ömemlli kjomıullar da vardır. Ancajk, burada Anaya-
samııs; 'birçok meselelerde olduğu, ıgilbii kuvvetler ayn
ıma prensibi içerıisimde baza usuller, bazı Itemıel klaidelar 
getirmiştir. Buma göre, Sayım Oun^burbaşjkiantmiF* 
icraiajtımldan mesul değillerdir, 

Sayın Ouımlhıulbaşikanıımız ayrıca, yine Anayasa
ya göre, icraatını İlgili balkan ve Ibaşıbakan ite ibirük-
te yapmaya, omlarım irmaasıını bu icraatım, altıma ailmia-
ya da Anayasa gereği mııadbur naille getMimişıiıir; fblöy-
üe ibir Anayasa, düzemlenımıiştir, Bu Ibaıkrandam, Cuımı-
ıhuıribaşlkanımızın, fenanın 'başa şeklinde İbir faaliyet 
içerisine giıimesimi Anayasa önlemiştir. Halbuki, 
Cumlhuırlbaşikanımızııin, birçok meselelerde, ağırlığını 
ortaya ıkoymialk, hem, mesuliyetinim gereğidir, hami 'bu 
menalekjetini savan 'bütün GurnmuribaşkanDarının yaip-
ımaısı geiıielkli bir şey olduğumdan, şu anida görev ya
pan Sayın Cumlhıurlhalştoanıımiızıım da arzusudur. Ancak 
Ibirıtalkıim itekınlik îmıkânsıziıılklar, Ibirtaikum mevzıuaıt liımı-
(kânsızlnkîUarı, bu görevi, iSaiyun Ou!m|hurlba!şlkanımwni 
yüıkılenımesinıa imjkıâın vermıemjdktıeldir. Mesela, 'hepimiı 
z!in zaman zaımam şiikjâyat ettiği bir Ik'otnıu 'vardır; Ibu, 
iktidarlarım değişimıasiyle, muhalefetlerin 'ilkltidair, ikti-
daıılların muhalefet otaa&ıyla değişmeyen bir konu
dur. Mübailelfette olan Cumlhıuriıyet Halk Partili arka
daşlarımın o zaırmanlki şikâyelüleriıni hatırlıyorum; bir-
takım tamiel anayasal müesseselerden şükâyatçi durum
da ildiler, bunlarım 'başımda TRT gelmekltedir. Şimdi, 
iktidar mııuhalafat yar değişti, aynı şikâyet davam et
mektedir. Çünikü, o zıaman şiikâyat ©dilen ne varsa, 
lilktüdıar olumca Cumhuriyet Halik Partili aılkladaşlarım, 
omu kemdi adlarına, 'kandi labieıiime ikx#amrmakta bir 
Ibeis görmıedtiar, 

Hal'bulk|i, müessese, anayasal müessese olarak ta
rafsız ofaıası gerfekjen bir ımjüessesedir. Şimdi, nasıl şi
ikâyat etlmökte haklı isek, o ziamıam da Cumıhuriyet Halk 
Partili larikaldaş'larım şikâ'yetıte haklı olalbilirler. Peki, 
nasıl hailloîiacaik? İktidarla geldiği zajmlan, 'ilkdi'dar, bunu 
kanldi paralelimde Ikuiamjaicalk;; muhalefete düşünce de 
şilfcâ'yöt ödecak. Eee, bu ıklonu çözüiimilıenmez. Öyleyse, 
bü gibi önemli k)onjUliarida Sayım Oumlhuırıbaşikiamımı-
zım, özellikle, mıaikaımıım verdiği - mıuıtlalka heır şey 

• kanıumlaırla tıayin ve t'espit edilmez - ağıir'lığı k'uHana-
ıraJk, bu rnjesefljefl'eıridja la'niayasal ikurulıuşilariin b:r taraf-
sızüık ve anayasa çizgisi içeriisiimıde görev yaıpmıalıanmı 
slağlamaı&ımii 'bekleriz. Sayın Gumjhui''baışıkiamılmıızın bu
nu yapalbilecök güçte loMuğun'a inanıyorum. BugÜiin, 
TRT^nin, tarajfsiizilıik ilkesinden sıaptığıma ifade elden 
ıbizıler, dlüın TRT'nıim, tanaifsızlliik 'ifcesıinden saptığını 
liifalde öden ve şlilkâyelt öden siziler, 'bu mıeseleileijJn hal-. 
İlimi eğer işitiyorsak,, 'bu mâvzıulıarda Sayın Gum)hur-
ıbaşkiaımımıız'a des'tök olmak msöburiycitindeyiz. 

Değerli arfcajda§ıla>nım, TCrkiyıe'min tarihten gerjan, 
Devflıat sistemi içerisinlde, Ibaş^ıanlıık sistemıjns geçmesi 
halinde, mıjesellelıerüjnin daha çalbUk, daha ıhızAı ve dalha 
güçlü 'bir şekü'ldıe Çözjümıe kavuşacıağına linanıyoruz. 
©u balkıpTldan, Cuımlhuiilbaşkıainlığı ve BaışIbakaınCiııkıtan 
ibaret ikili taltlbikaltın, Delvlelt Başkanlığı ve iüraanın 
Baışlkaınliığı şelkiKmıdeki bu ikili tatbikatım doğrudan 
ıdoğruya ibir başkamlUk haline getirilmesinde çeşiiji 
lyatrar gördüğümüzü ifalde ediyoruz. 

ıSalyın CumhuribaşlkaırumiiZiin, elbette ki, Anayasia-
nın ve mevcut kıamıu'nların verdiği bazı haikjjarı vardır; 
bunları Ifcullanımalk'ta, elbette kenıdisi ıbamaımen hür ve 
mjüstalkid'iir. Anicalk, günlürnüızjdie ibirçok nnesleCöl!ar,i çöı 
zeriken, birçok 'mleselelere yaikllaişım yaparıkıeın, gerak 
icra güdünün, gerek, amayasal kuruluşlarım, icraatla
rımda dlilklkalt 'ettiiklerıi öm'emli hür husus da, kıamıuoyun-
'da bu itatlbikatım masıl ibir ıtepkd doğuracağı hususu
dur. Bu ıbalkımiıdan, Sayım Cumlhoılbaşik'anımıız'im,, dlbet-ı 
ite Ikörtdi seçme hakjkı olan konltenjah senalörle.rni se-
çeriken, zihmiyatler arasınida toir dengeye riayeıt 'etmesi
nin gereğine imanı/yorumı ve Sayın Oulmıhuribaışikaınıimiz-
dan (da haklı olarak 'bunu ıtalöp atmcik durumumda bu-
Hunuyorıuimj, 

(Sayın Cumlhıuribaşk'ainttriiizın bundan sonra elbette 
ıkamdi seçimi, kemdi ımevzuıat içerisiinde tercihi olan 
(kontenjan senatörlerimi; seçerfken bir denge kurması 
garökıtiğiıne, 'hiç değilse sajdece belirli zihniyetlere men
sup ıkişıiari ıdeğl, feunlann larasında mıemikikeüıe temsil 
edilen zjilhniyeitler arasımda ıda ibir denge kurması geı 
relktıiğime linanıyorum:; bunun faydalı olacağıma da 
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mıştır. Hemen hemen Türk parasının değerleriyle 
her hafta oynanmış âdeta itibarsız hale getirıilSmıiş-
tir. 

Sayın Devlet Başkanımız, bugün Türkiye'nin eko
nomik politikasını kimin idare ettiği meçhul hale gel
miştir. Yine bu Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, 
devletleştirmeci, kollektivist, mecburi kooperatifçiliği 
getiren Marksizme açık Dördüncü Beş Yıllık Plan 
için Meclislerde gösterdiği çaba ve gayreti, anarşi ile 
ilgili yasaları getirmede gösterememiştir. 

Sayın Devlet Başkanımız, yine bu Hükümet, 13 vi
layetimize sıkıyönetimi getirirken, Milli Güvenlik Ku
rulunun görüşünü almamış ve aldıklarını da uygula-
mamıştır. Hükümet Başkanı, sıkıyönetim kumandan
larının yetkilerini kendisi kullanmaya kalkmış, âdeta 
sıkıyönetim uygulamasını uydurukça beyan ve ifade
lerle sulandırmıştır. 

Yine bu Hükümet zamanında, Türk Devleti sınır
ları içinde yabancı kimselerin harbine birşey denme
miş, dahildeki çatışmalara seyirci kalınmıştır. Sıkıyö
netime rağmen, cinayetlerin failleri bulunmamış, âde
ta, vatandaş, Devleti arar hale gelmiştir. 

Olayların faillerinin bulunamayışı karşısında Hü
kümetten ümidini kesen çevreler, cinayetlerin failleri
ni yakalayanlara birkaç milyonu bulan mükâfaat ilan
ları ile, kendi meselesini kendi halletmek isteyen va
tandaşlarımızın bu hareketi, ülkedeki otorite boşluğu
nun en bariz delilidir. 

17 . 2 , 1979 O : 2 

Değerli milletvekilleri, asırlarca bu millet, Devlet 
Başkanlarına saygı geleneğine bağlı kalmıştır. Devlet 
terbiyemiz ve yönetim anlayışımız, şekli de olsa, saygı 
ve hürmeti bu gibi makamlar için bize telkin etmiş
tir. Bir yıl kadar önce Hacettepe Üniversitesi öğre
tim üyelerinden bir doçentimizin vurulmasıyla, zama
nın Hükümet Başkanına Sayın Cumhurbaşkanımızın 
nâzik ve hassas ikazlarını, Anayasamızın, Yüksek 
Makamlarına tanıdığı her türlü yetkiyi kullanmaya 
davet eder, bu vesile ile, bunca kan, kin, zulüm, iş
kence, soygun, sabotaj, yangın, 1267 ölü, 6312 olay 
ve 7116 yaralı tablosu karşısında hassas... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Genel Başkanını
zın yolunda yürüyorsunuz. 

RECEP ÖZEL (Devamla) Tabii, Genel Başkanı
mızın yolunda yürüyeceğiz. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Özel, cevap ver
meyin, 

RECEP ÖZEL (Devamla) — Bu, istatistiki bilgi; 
bunu herkes bilir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Yanlış o, yanlış. 

RECEP ÖZEL (Devamla) — Bu Hükümeti des
teklemeyenler için kullandıkları üslup ve ifadelerini, 
şimdi bu Hükümeti destekleyenler için lütfedip esirge
meyecekleri ümidi ile, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 
milletimize ve Cumhurbaşkanlığı camiasına hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı Allahtan diler, Adalet Partisi 
Grubu ve şahsım adına Yüce Heyetinize saygılar su
narım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özel. 
Şahsı adına Sayın Rahmi Kumaş; lehinde; buyu

run. Süreniz 10 dakikadır Sayın Kumaş. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi iki bölümden oluşmak
tadır; genel yönetim ve destek hizmetleri, birinci bö
lümüdür. Bu bölüme, 1978 bütçesiyle 56 730 600 lira 
konmuştu; 1979 bütçesiyle, yani görüştüğümüz bu 
bütçeyle 90 294 000 lira konmuştur ki, geçen yıla göre 
önemli bir artma sayılır bu Bir de, transferler bölü
mü var; 1978'de 450 000 lira idi, 1979'da 3 650 000 
lira. 

Gerçekte, bütçe görüşmeklerinde bu sayılar ve bu 
sayıların dağılımları üzerinde durulacağına, daha çok 
bu bütçenin ilgili olduğu alanla ilgili siyasal ve çoğu 
kez demagojik yorumlar yapılmaktadır; ama ben, 
elimden geldiğince, Cumhurbaşkanlığı bütçesini ele 
alırken, kişisel olarak bu konuda bir iki önemli nok
taya değinmek istiyorum.. 

Sayın Devlet Başkanımız, son bir yıl içinde üç de
fa ağır kâğıt zammını gazetelere yükleyen ve 2490 sa
yılı Yasa üzerinde gazeteler aleyhinde tasarrufta bulu
nan iktidarın, basın hürriyeti uğruna büyük mücadele
ler veren Türk basını üzerinde oynanmak istenen bu 
oyunu ile, ülkemizi! ve demokrasimizi açmazlarla kar
şı karşıya getireceği inancındayız. Bugüne kadar geçen 
18 yıldır hiçbir hükümet tarafından, tarafsız tutu
mundan şüphe edilmeyen Basın İlan Kurumunun 
partizanca giriş'iımleıre alet olimatması için, Yüksek 
makaımı Âlilerinize imza için sunulan kararnaımesiin-
de, kararnamenin de bundan önceki, vatanın birlik 
ve beraberliğine gölge düşüren, hukuk devleti ilkeleri 
ile ters düşen kararnameler nevinden mütalaa edile
ceği kanaatimizi muhafaza edeceğimizi yüksek takdir
lerinize arz ederiz. 

Çok fazla tirajlı olmayan gazeleleri ve bilhassa 
Anadolu basınını, buralarda çalışan binlerce fikir ve 
beden işçisini İstırap ve çileye gark edecek bu ka
rarnamenin, Yüce Devlet Başkanlığı katında da ge
reken cevabı bulacağı kanaatindeyiz. J 
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1961 Anayasası dönemine gelmeden, dış politika, 
ulusal savunma, Cumhurbaşkanlığı gibi konular tartı
şılmazdı, hatta bu konuların tartışılması, kapalı kapı
lar arkasında belirsiz bir azınlığa bırakılmıştı. Bunlar, 
kapalı kapılar arkasındaki belirsiz azınlığın tartışabi
leceği, anlayabileceği konular sayılırdı, Parlamentoda 
bile tartışılması istenmezdi. 

1961 Anayasasının getirdiği özgürlük ortamıyla bu 
konular üzerindeki dokunulmazlık zırhı kaldırılmış ve 
hiçbir konunun halk dışında kalamayacağı belgelen
miştir. Bu konuda emeği geçenleri kutluyorum. 

Bu konuların Türkiye çapında tartışılmaya başlan
ması öyle ileri boyutlara vardırılmıştır ki, 1973 - 1980 
dönemi için kimin Cumhurbaşkanı olacağı, hem de 
özgürlüklerin askıya alındığı bir dönemde, köy kah
velerinden kent kahvelerine, kent kahvelerinden siya
set kulislerine dek coşkunlukla ve ilgiyle tartışılmıştır. 

Atatürk, İnönü, Bayar ve Gürsel'in Cumhurbaş
kanlıkları, halk içinde tartışılmamıştır dense yeridir; 
ama Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı ise, kendisi Genel
kurmay Başkanı iken kısa bir süre tartışılabilmiştir. 

Sayın Korutürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi ise, 
kişiliğinin halk katında tartışılması sonucu değildi. 
Yalnız, Sayın Korutürk hakkında, görevinin bitimine 
bir yıl kala söyleyebileceğimiz şu olur (tarihin de bu
nu söyleyeceğine inanıyorum) : Demokrasiye gerçek
ten inanmış bir Cumhurbaşkanı. 

Sayın Korutürk de bir insandır, insanüstü bir var
lık değildir; bunu kendileri de anlatmışlardır; Onun 
da yanlışları olmuştur; fakat bu konuda, özellikle 
muhalefet kesiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza 
yöneltilen eleştirileri, saygı sınırını aşar nitelikte gö
rüyoruz. Çünkü, şu örneği size vermek istiyorum; bu 
örneği yaratanların, Cumhurbaşkanını eleştirmeye 
haklan yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Müdürler 
Kurulu üyeleri vardı; Sayın Mustafa Çalıkoğlu, Sayın 
Orhan Okay. Bunlar, görevlerinden alınıyorlar ve bu 
kişiler Danıştay'dan karar alıyorlar; İkinci MC döne
minde bir cumartesi günü çıkan Resmi Gazete'de, 
«Danıştay kararına uıyduım» diye bunlar göreve getiri
liyor ve bu Bakanlar Kurulu işleminin altında Sayın 
Cumhurbaşkanının imzası bulunuyor. Ertesi günü, ya
ni pazar günü, bu kişiler görevden almıyor; gene bu 
işlemin altında Sayın Fahri Korutürk'ün imzası var. 
Bu çok garip bir durumdu; ama bu gariplik, Sayın 
Cumhurbaşkanının kişiliğinden çok, ikinci cephecile-
rin, Sayın Cumhurbaşkanını kendi garipliklerine or
tak etmek için her yola başvurmalarından doğuyordu 

ve şimdi de Sayın Cumhurbaşkanını, saygı sınırları
nı aşan biçimde eleştiriyorlar. Oysa, kendileri en 
azından bu örnekte Cumhurbaşkanlığına saygısızlık 
yapmışlardır. 

Cumhurbaşkanlığı, bu Devletin en yüce makamı
dır. Bu makama ve bu makamı temsil edenlere en 
küçük bir saygısızlık, her zaman karşısında Anayasa
ya inananları ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisini 
bulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki yıl, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanını seçecektir; 
buna dikkat etmeliyiz. Cumhurbaşkanı seçilebilmenin 
koşulları Anayasada yazılıdır. Bu koşullar arasında 
bulunan, yükseköğrenimli olmak koşulu ise, Türk 
toplumunun düzeyine uymamaktadır. Nüfusunun % 
50'sinden çoğu okur - yazar olmayan bir ülkede, bu 
koşul bizce geçerli olmamalıdır ve Anayasa değişik
liği yapılarak Anyasadan çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, 1961 Anayasası döneminde bir milletvekili, 
daha doğru bir deyüimle, bir sivil, Cumhurbaşkanı ola
mamıştır. Türkiye'nin bugün vardığı aşamada, artık 
önsezisi güçlü, demokratik kurallara saygılı, kamu
oyunda saıygınluk kazanmış, yaşı da asla 60'ı geçmemiş 
bir sivil milletvekili Cumhurbaşkanı seçilirse, bun
dan demokrasimiz güç kazanacaktır; bir bakıma ,de-
mokrasimizin, yeniden erginliğini kanıtlması olacaktır. 

Cumhurbaşkanının yetkileri üzerinde bir önemli 
yetkisini ele alarak durmak istiyorum. 

Anayasanın 93 ncü maddesi, Cumhurbaşkanının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen yasa
ları 10 gün içinde yayımlamasını buyuruyor; «uygun 
bulmadığı yasayı, bir daha görüşülmek üzere, bu 
konuda göstereceği gerekçeyle birlikte söz konusu sü
re içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönde
rebilir» diyor; bütçe yasaları ile Anayasayı bu yar
gının dışında tutuyor. «Ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, geri gönderilen yasayı yine kabul ederse yasa 
Cumhurbaşkanınca yayımlanır.» 

Cumhurbaşkanının bu yetkisi, kısaca «Veto» diye 
biliniyor. Hani, «Galat-ı meşhur, lügat-ı fasih'ten yeğ
dir» diye bir deyim var; onun için biz de bu «Veto» 
yu kullanacağız, konuşmamızda; ancak, Anayasada 
böyle bir deyim geçmemektedir. 

Önce şunu belirtmeliyim; Cumhurbaşkanı konu
su, Anayasanın ikinci bölümünde «Yürütme» başlığı 
altında düzenlenmiştir. Demek ki, Cumhurbaşkanı, 
Devletin başı olmasına karşın, yürütme kavramı için
de algılanan bir kişidir. 

— 209 — 
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hassasiyetle durulan petrol, benzin ve akaryakıt tü
ketimi bakımından Cumhurbaşkanlığı dairemiz, 1975 
yılında 1.13 096 litre sarf etmişken, bu 1976 yılında 
aynı miktarda muhafaza edilmiş, 1977'de 107 000 lit
reye düşmüş, 1978 yılında 90 000 litre civarında ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Bütün bunlarla maruzatımı bağlarken, Cumhur
başkanlığı Dairesıi olarak, tabiatıyla Sayın Devlet 
Başkanımızın direktifleriyle her türlü tasarrufa bü
yük bir itinanın gösterilmiş olduğunu tekrar yüksek 
huzurunuzda belirtmek ister, hepinizi saygılarımla 
selamlarım efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bavulken. 
Aley«hte Sayın Müfit Bayraktar?.. Yok. 
Sayın Mehmet Çatalbaş, buyurunuz efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Oımhıur-
başkanlığımız Bütçesi görüşülürken huzurlarınızda 
şahsi görüşlerimi arz etmek için .gelmiş bulunuyo
rum; konuşmama başlamadan evvel Yüce Meclisin 
değerli üyelerini ve Cumhurbaşkanlığımızın muhte
rem temsilcilerini en dedin saygılanmila selamlıyo
rum. 

299 yılında kurulan ve bugün 1680 sene geçmiş 
olarak Yüce Parlamento çatısı atanda 16 ncı Asında 
Türklük dünyasını, 16 büyük devlet kurarak şanlı 
tarihine yazmış olan bir ecdadın torunları olarak 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi görüşülürken, sıra iti
bariyle aldığımız sözle, aleyhteki bir söz, aslımda 
tarihin derinliklerinden gelen ve kanayan bir yara
nın, bugün neden o dönemleri, 16 ncı Asrın Türk
lük dünyasını yapamayan bir milletin daha kültür
lü, daha dinamik ve daha çalışkan çocukları olanak 
neden yapamıamanın üzüntüsü ve ıstırabım yaşadığı
mızın hesabını görmemiz gerekmektedir, 

Dünyada bütün Mam ülkelerinin bir yende lider 
alarak kabul ettiği ve aslında da Ayyıldızlı Bayra
ğında da Cumhunbaşlkanıımn şanlı Sancağında 16 ül
kenin simgesini ve remzini taşıyan bu güzel ülkenin 
çocukları olarak bu ıstırabı yaşıyoruz. 

Misakı Mili hudutları içinde, dünyanın ve dün
ya milletlerinin sıon derece nazarlarına mazhar olan 
bir ülkenin çocuklarıyız. Bugün nüfusunun % 701i, 
30 yaşından az olan bir ülkenin çocuklarıyız. Bir 
isviçre tarihçisi, Akdeniz planını yaparken, «Türk 
Milleti ve Türkiye üzerinde bu miiet herhalde tarih
te layık olduğu yeri bulacaktır» endişesini bütün Hı
ristiyan âlemine götürmüş bulunmaktadır. Evet, 
Türkiye, bu muhteşem çatı altında eğer günlük ve 

17 . 2 . 1979 O : 2 

- çok mazur görünüz - kısır çekişmelerin sancılarını 
bir an evvel ataıbilirse, dünyanın en muhteşem, 'dün
yanın en büyük, dünyanın bütün ülkelerine hükırne-
debilen bir millet olabilir. 

Sayın Akın Simav burada konuştular, dediler 
ki: «Bu Anayasa ile yönetilemez bu ülke» diyen bir 
genel başkana, Sayın Cumhurbaşkanımız hükümet 
kurma yetkisi verdiler. 

Şimdi, muhterem Cumhuriyet Halk Partili mil
letvekilleri, sizlere sesleniyorum, vicdanınızın mu
hasebesini yapınız; yurt sathındaki iktidarla, Büyük 
Millet Meclisi çatısı altındaki iktidarın, milli irade
nin tecellisi yolunda hesabını lütfen yapınız. 11 mil
letvekilini ve onların aldığı milyonlarca reyi başka 
bir partiye devrederek milli iradeyi tahrip eden in
sanlarla (CHP sıratlarından, «Bravo Çatalbaş» ses
leri, alkışlar) kurulan Hükümetin Sayın Başkanına 
yetki veriliyor da, şimdi.. 

HASAN CERİT (Adana) — Bininci Cepheyi öy
le kurdunuz Sayın Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — ... Bunun 
hesabını nefis muhasebesi yaparak, demokrasiye say
gılı olarak, herkes vicdanında;, maşeri vicdanda ve 
milli iradenin tecellisinde yapmalıdır. 

HASAN CERİT (Adana) — Demokratik Par
tiyi öyle yaptı idiniz Birinci MC döneminde. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Yani, kö
tü yapılanları devam ettirmek bir yere vardırmaz sa
yın arkadaşını, İyileri getirtmek bu ülkeyi rahatlığa 
kavuşturur. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Çatajbaş, kar
şılık vermeyin. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Memleketi so-
yaimadığınız için bize «Çankaya Hükümeti» diyor
sunuz. (Gürültüler) Unuttunuz mu kapımızdan 
döndüğünüzü? Ayıp yahu... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
Devam edin... Müdahale etmeyin. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Evet, «Bu 
Anayasa ile Türkiye idare edilemez» sözü yalnız 'bi
zim Genel Başkanımızın sözü değildir. Siyasi tarihi
min % 90'nını Cumhuriyet Halk Partisi saflarında 
geçirip ve Anayasa profesörlüğüne kadar yükselftıiş 
olan bir saatte de Halk Partisinden ayrılarak bağım
sız olarak Başbakanlığa getirilen, bir ay sonra da 
söylediği söz olarak Nihat Erim'in de sözüdür, 

Sayın Nihat Erim, «bu Anayasa ile Türkiye 
Cumhuriyeti ve bu ülke yönetilemez» dediği za
man haklıdır, katıhyorum. Soruyorum sayın mil-
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letveküllcri, 1924 Anayasasında var olan kuvvetle
nin ayrımı prensibi, 1961 Anayasasında var mı? 

MEHMET DEDEOĞLU (KırikHarelü) — Daha 
fazla var. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Aferin, aferin. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bugün 

Yüce Meclisin üstünde, dünyanın hiçbir yerinde 
rastlanmayan, hiçbir parlamentosunda görülmeyen 
ve bir ipotek koymuş olan bir Anayasa Mahkemesi 
var. 16 kişinin 9'u karar verdiği takdirde, 450 ta
ne, memleketliin mümtaz, seçilmiş kimselerinin yap
tığı kanunu bozabiliyor. 

ÇAĞLAYAN EGE (îstanbul) — Evet, maalesef 
sizin gibi mümtazlar da var bu Meclisin içinde. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bunun 
diğer memleketlerde tatbikatı şöyle... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin; programımızı bitirelim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Burada 
konuşun, burada; ikürsü burada. 

Sizlere şimdi soruyorum... 
ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Çağlayan 

Hanıma sor sen. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bizim 

bildiğimiz, kuvvetlerin ayırımı prensibinde, yasa or
ganının üstünde Cenabı Allah'tan başka bir kuvvet 
yoktur. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Başkan, ko
nuya gelsin. 

BAŞKAN — Efendim, her hatibin (kendisine gö
re bir konuşma sekili var. Müsaade edin, müdaha
le etmeyin, bitirsin konuşmasını. Siz müdahale 
ettikçe sözü uzuyor tabii. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) Siz hangi
niz buraya geldiniz de bana onu söylüyorsunuz? 

HASAN CERİT (Adana) — Hani, kötü emsal 
de olmaz Sayın Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Şimdi, şu
nu arz etmek istiyorum: Bu ülkede bir simitle saba
hın alaca karanlığında memleketi ümran etmek için 
çalışanları asacağız; ondan sonria 18 senedir bu 
muhteşem ve mukaddes çatı altında kısmi hilafeti 
yaşatacağız. îşte, Sayın Cumhurbaşlkanımızın tem
sil ettiği büyüklük içinde bu meseleye de eğilinmesli, 
Yüce Meclislerin bu noktada bir karara varması, 
Anayasamızda yapılması lazım gelen değişiklikler 
için ülkede bir ışık tutması, herhalde demokrasinin 
yaşamasında, hür demokratik rejimin payidar ol
masında, aziz milletin çektiği ıstırapların dinmesin-
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de, yaraların sarılmasında etkili olacağı kanaatini 
taşıyorum. 

Biz, grup adına konuşan ve diğer grupları tem
sil ederek konuşan muhterem hatiplerin, katıldığı
mız tek noktası üzerinde de fikirlerimizi arz etmıek 
istiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığımızın Bütçesi azdır... 
ÇAĞLAYAN EGE (ttanbul) — Aferin. 

NlZAMETTÎN ÇOBAN (Kütahya) — Aferin. 
MEHMET ÇATLBAŞ (Devamla) — ... Ama 

yasalara göre, Millet Meçlisi veya Parlamentoda 
bunun değiştirilmesi şu anda kabul olmamakla bera
ber, güzel memleketimize, bu kadar milliyetçi ve 
maneviyatla bağlı olduğumuz, tarihin derinliklerin
den gelen büyük ulviyetle bağlı bulunduğumuz gü
zel memleketimize, bugünkü Cumıhurbaşkanımızm ve 
bundan sonra Yüce Meclisimizin seçeceği Cumhur
başkanlarının daha hayıdi görevler ve direktifler ve
receği temennisiyle, 1979 yılı Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesinin memleketimize ve Cumhurbaşkanlığımız 
mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diler; Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Çatalbaş. 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. Bütçenin... 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, arkadaşımız, konuşmasında, kısmi hila
fetin kabul edilmesi temennisinde bulundu. 

Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Cumhurbaşkanlığı bütçesi

nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 90 894 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 3 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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nusu araçlara ilişkin eleştirileri, bütün politik düşün
ce ve duygulardan arınarak ortaya koymak gerek
mektedir. 

Bu noktadan hareketle, evvelemirde, Türk Sayış-
tayının bilimsel düzeyde ve gerçek anlamda etkin 
denetime yönelmesini gölgeleyen, «araç» sözcüğü 
içindeki engelleyici ve yetersiz unsurları aşağıdaki sı
raya göre ele almak ve bunları kendi bünyelerinde 
değerlendirdikten sonra da, probleme çözüm bulacak 
saptama ve önerileri ortaya koymak, öyle sanıyorum 
ki, daha uygun olacaktır. Bu cümleden olarak, etkin 
denetimin en önemli araçlarını teşkil etmesi gereken 
yasa, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle, sair mev
zuat hükümlerinden bazılarının tedvin ve düzenleme 
tarzından başka, anlam, uygulama veya sonuçlan 
bakımından da Devlet Hazinesini zarara uğratıcı ni
telikte olduğu saptanmakta ve bunların düzeltilmesi 
için, 832 sayılı Sayıştay Yasasının 25 ve 88 nci mad
deleri hükümlerine dayanarak, Sayıştay Genel Kuru
lunca alınan ve 3 aylık ya da süresiz raporlarla Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisleri Başkanlıklarına 
ayrı ayrı sunulan ayrıntılı kararlar Yüce Parlamento
ca görüşme konusu dahi yapılmamaktadır. 

Hazineyi temsil eden ve her yönüyle etkin dene
timin sağlanmasında Sayıştaya yardımcı olması gere
ken Maliye Bakanlığının, özellikle son yıllarda bu 
anayasal kuruluşun yanında değil, karşısında yer al
mak gibi bir talihsizlik içerisine girdiği hazin bir şe
kilde görülmektedir. 

Değerli üyeler, yasalara göre birinci derece ita 
amiri durumundaki sayın bakanların, kalkınma plan
larıyla, yıllık yatırım programlarının, bu programla
rın uygulanması, eşgüdümlüğü ve izlenmesine dair 
kararların, bütçe kanunlarının, Devlet Memurları Ka
nunu ve buna ilişkin kararnamelerin ve diğer mev
zuatın kendilerine tanıdığı onay, düzenleme ve tak
dir yetkilerini kullanmadan önce, yatırım programla
rının gerçekleşmesini aksatacak, bölgeler arasında 
eşitsizlik ve dengesizlik yaratacak kişilere haksız 
çıkarlar sağlayacak ve dolayısıyla devlet harcamala
rında israfa yol açacak bir ortamın oluşmasına mey
dan "vermemek için, meselelerin hukuki ve pratik so
nuçlarını titizlikle gözönünde bulundurmaları ve ge
rekiyorsa en az, danışmanlarının konular hakkında 
resmi görüşlerini almaları gerekmektedir. Aksi hal
de, Sayıştaya karşı mali sorumluluk taşımayan Hü
kümet üyelerini yanılgıya düşürebilecek sözkonusu 
onay, düzenleme ve takdir yetkilerine ilişkin, yasal 
olmayan işlem ve eylemlerin mali yükünü yine Ha-
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[ zine üstlenecek ve Sayıştaym etkin denetimini zede
leyen olumsuz gelişmenin devamı hiç bir zaman ön-

I lenemeyecektir. 
I Birinci derece ita amiri durumundaki bakanların 
I kendi bütçelerine ait gider, kesinhesap cetvellerini ne 
i kadar sürede hazırlayıp, hangi makamlara göndere

cekleri ve sözkonusu cetvellerin neleri içereceği, 1050 
sayılı Genel Muhasebe Yasasının 101, 102, 103 ve 

j 104 ncü maddelerinde açıklandıktan sonra, tasarruf-
I lan altında devlet mallan içinde bu hükümlerin ön-
I gördüğü süre, usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca dü-
1 zenlenecek ayniyat kesinhesap cetvellerinden bir ör-
I neğini Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini 
I ise Maliye Bakanlığı ile Sayıştaya iletecekleri, aynı 

yasanın 105 nci maddesinde belirtilmiş bulunmakta
dır. 

Buna rağmen, özellikle 1955 yılından beri Sayış
taya hiç gelmeyen ayniyat kesinhesap cetvellerinin, 
yargılanmış ve hükme bağlanmış mal saymanlıkları 
idare hesapları ile karşılaştırılarak, aralarındaki uyum 
veya uyumsuzluk derecelerinin saptanması mümkün 
olmamakta ve en az devlet gelir ve giderlerinin dene
timi kadar önem arz eden ve 1961 Anayasasının deği
şik 127 nci maddesinde mevcudiyetini koruyan devlet 

I malları üzerindeki Sayıştay denetimi de etkin ve ye-
j terli bir düzeye çıkma olanağından yoksun kalmakta

dır. 

{ Çok iyimser bir tahminle, yıllık bütçe harcamala
rından ı% 20'sinin devlet mallarına dönüştüğü dik
kate alınırsa, bugünkü şartlar karşısında mal envan
terini dahi çıkaramayacak duruma gelen Devletin, 
bunları kimlerin sorumluluğuna terk ettiğini de bile
mez hale geldiğini kabullenmek gerekmektedir. 

Değerli üyeler, Anayasamızın değişik 120 nci 
i maddesinin son fıkrasında, «Kamu İktisadi Teşeb

büslerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde denet
lenmesi kanunla düzenlenir» denildiği halde, siyasal 
istismara çok elverişli olmaları nedeniyle, bir nevi 
çiftlik haline gelen ve bu sistem içerisinde, kurulduk
ları günden beri her yıl Devlet bütçesine milyarlarca 
liralık mali külfet yüklemekten öteye gitmeyen söz
konusu örgütlerin gelir, gider ve mallarının Türkiye 

j*Büyük Millet Meclisince denetlenmesi işi, aynı Ana
yasa hükmünün ilk fıkrasına göre, kanunlarla veri-

1 len inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 
yapmakla görevli kılınan Sayıştaya değil, sorumlula
rın hesap ve işlemlerini yargı yoluyla hükme bağla
ma yetkisi bulunmayan Yüksek Denetleme Kurulu-

\ na bırakılmış olduğunu görmekteyiz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ile doğrudan Baş
bakanlığa bağlı olan Yüksek Denetleme Kuruluna, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin faaliyetlerine ilişkin 
sorumlu hesap ve işlemleri üzerinde kesin hüküm 
verme yetkisi tanımadığına göre, 468 saydı Yasayla 
düzenlenen böylesine yetersiz bir denetimin, Anaya
sa koyucusunun amacına uygun düştüğü savunula
maz. 

Şayet, Sayıştay denetimine tabi kuruluşların har
cadıkları her kuruşun hesabını vermek durumunda 
oldukları düşünülerek, Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin de aynı etkin denetim altına alınması gerçekten 
arzu ediliyorsa, bu konuda özlem duyulan gecikmiş 
düzenlemelerin hızla oluşmasına olanak sağlanmalı 
ve Devlet Hazinesi, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
gerçek hesabı verilemeyen ve bir daha yerine gel
mesi mümkün bulunmayan yasalara aykırı milyarlık 
faturaların bedellerini ödemekten artık kurtarılmalı
dır. Kaldı ki, Anayasanın 127 nci maddesi uyarınca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan bahse konu 
denetleme görevinin ilk aşamada yetki devri yoluyla 
Başbakanlığa bağlı bir örgüte verilmesi ve Parlamen
toca yapılan dolaylı denetimin ise, yetkileri sınırlı bu 
örgüt tarafından hazırlanan inceleme raporlarına gö
re sonuçlandırılması, kanımızca, ne maksada ve ne 
de Anayasaya uygun bir yönetimdir. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, süreniz dolmak üze
redir, lütfen toparlayınız. 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Devamla) — 
Sayın Başkanım, teşekkür ederim; 20 yıllık eski bir 
Sayıştaycı olarak, arkadaşlarımın adedi az da olsa, 
arkadaşlarıma bir şey sunacağımı, faydalı şeyler su
nacağım kanısını taşıyarak biraz hazırlanmış idim; 
buna rağmen toparlayacağım Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, siyasal yönden demokra
tik cumhuriyeti, ekonomik yönden karma ekonomik 
düzeni seçmiş olmamız, denetime tabi üç ayrı anagu-
rubu karşımıza çıkarır : Kamu kesimi, KİT'ler ve 
özel girişim. 

Hepimizin bildiği gibi, kamu kesimi, Sayıştay de
netimi altında; KİT'ler ise Yüksek Denetleme Ku
rulu - ki, Başbakanlığa bağlıdır - denetimi altında; 
özel girişim ise, Maliye Bakanlığınca hesap uzman
ları, kontrolörler ve kontrol memurlarınca denetlenir. 

Sayıştay, bunlardan sadece kamu kesiminin gelir 
ve giderlerini ve mallarının ve fonların denetimini 
yapar. 

KİT'lerin denetimi, bir çok Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi, Sayıştay tarafından yapılır. 

1 Değerli arkadaşlarım, bir konuyu özellikle vurgu
lamak istiyorum, altını kalın kalemle çizmek istiyo
rum; ülkemizde KİT'lerin anayasal teminatı olmayan 
ve genellikle sayısal açıdan politikacıların oluşturmuş 
bulunduğu Yüksek Denetleme Kurulunun 100 kadar 
uzmanı, sayısı 16'yı bulan üyeleri tarafından denet
lendiğini görmekteyiz. Bütçemiz, 1979 yılının bütçe
sinin 406 milyarla bağlanmış olduğunu bildiğimiz 
bütçemizin, adedi bir hayli fazla olan Sayıştay denet
çileri ve bakanlıkların kendi müfettişleri, Sayıştayın 
uzmanları ve müfettişleri tarafından denetlenmesine 
karşın, 150'yi aşkın Kamu İktisadi Kuruluşlarının 
bütçelerinin tamamı, 1 trilyonu aşmış olmasına rağ
men, sadece ve sadece, çoklarının gönül ve kafa içi 
yapısının ötesinde, politik yapısını bildiğimiz, yeter
siz kişilerce denetlenmiş olmasının ya da, gereği gibi 
denetlenmemiş olmasının, hazin bir manzara ve bü
yük bir talihsizlik olduğu, karşınızda sergilenmekte
dir. 

Gönül arzu eder ki, önümüzdeki kısa dönemde, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin, anayasal bir garanti 
altında bulunan Sayıştayca ya da yine Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bağlanacak, Başbakanlık gibi 
politik bir mevkiden uzak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bağlanacak, anayasal garantisi olan özerk 
bir müesseseye, Sayıştay, Danıştay, Yargıtay gibi 
özerk bir müesseseye bağlanmak suretiyle, gönlümü
zün arzu etmiş olduğu seviyede ve düzeyde denetim 
verecek bir müesseseye bağlanmış olur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Erdinç. 

MEVLÜT ERDİNÇ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Sayıştayla Meclis arasında olmaması lazım 
gelen küçük bir sürtüşmeye, biz milletvekilleri son 
günlerde üzüntü ile şahit olmaktayız. İta amirliği mü
essesesi denen bir varlığın «Sayıştaya mı verilsin, 
yoksa 50 yıldan beri devam eden, yine Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde kalsın mı?» tartışmaları, bu 
kutsal çatı altında olsun, yine kuliste olsun sürüp git
mektedir. 

18 yılını Sayıştay gibi yüce bir kuruluşta geçirmiş 
olan ben naçiz arkadaşın kanaati odur ki, 1050 sayılı 
Genel Muhasebe Yasasına dayalı olarak, Anayasanın 
127 nci maddesine dayalı olarak, 832 sayılı Sayıştay 
Yasasının 89 ncu maddesine dayalı olarak, görüşümüzü 
belirtecek olur isek, ita amirliği müessesesinin Türki
ye Büyük Millet Meclisi müessesesinden alınıp Sayış
taya verilmesini pek olumlu görmemekteyim. Aslın
da gönlüm arzu eder ki, Sayıştayın ita amirliği mües
sesesini kendi bünyesinde bulundursun, yasal ölçü-
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lerden kendimi soyutlayacak olursam, ilk ve son gö
rev yerim olan Sayıştayımın tüm işlemlerini kendi 
bünyesinde meczettiği gibi, ita amirliği müessesesini 
de kendi bünyesinde olmasını arzu ederim; ancak, 
temel felsefem itibariyle, hukuk üstünlüğünün hâ
kim olmuş olduğu ülkemizde hukuka saygınlığımın 
bir neticesi olarak, bu müessesenin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kalması biraz önce değinmiş oldu
ğum yasaların ve belirtmiş olduğum maddelerin ru
huna uygun düşmektedir. Bunu Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden alıp... 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Er
dinç; çünkü süreyi çok aştınız. 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Devamla) -
Teşekkür ederim Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

... Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinden alıp, 
Sayıştaya verelim dersem, bu bürokratik bir anarşi 
olur, buna gönlüm razı olmaz. Belki Sayıştayımın en
gin değerde olan başkan ve üyeleri bu sözümü biraz 
yadırgayacaklar; ama bildiğim ve anladığım kada
rıyla, yasal anlayışım odur ki, ita amirliği müessesesi
nin Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınıp Sayış
taya verilmesi yine biraz önce değinmiş olduğum ya
saların lafzına ve ruhuna ters düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımın engin 
müsamahasını kötüye kullanmama amacına yönelik 
olarak, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor; 
Sayıştayımın engin değer taşıyan Başkan ve uzman
larına başarılar diliyor, sizlere saygılar sunuyorum; 
teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdinç. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ro-

na. 
Buyurun Sayın Rona. (Alkışlar) 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA RONA (Art
vin) — Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun değerli 
üyeleri; 1979 mali yılı Bütçesi içerisinde yer alan 
ve anayasal bir kuruluş olan Sayıştay bütçesinin tü
mü üzerinde Adalet Partisi Meclis Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime 
başlarken, Yüce Parlamentoyu ve Sayıştay mensup
larını, Adalet Partisi Grubu ve şahsım adına saygıla
rımla selamlıyorum. 

Kuruluşundan beri değişik siyasi yönetim ve ikti
darlar döneminde, Devletin gelir, gider ve mal he
saplarını denetleme görevini, sahip olduğu yetkiler 
çerçevesinde tam bir tarafsızlık içinde sürdüren ve 
116 yılı aşkın tarihi bir geleneğe sahip olan Sayıştay, 
Cumhuriyet dönemlerimizin, anayasalar içinde yer 
almış, anayasal bir kuruluşumuzdur. 
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Sayıştay, kuruluşundan bugüne kadar, günün 
icaplarına göre bir çok değişikliklere uğramış olma
sına rağmen, 1978 yılına kadar hızla gelişen büyük 
Türkiye'mizin bütçelerinin denetimini gereği gibi ye
rine getirememektedir. Yıllar önceki bütçeler ve bun
ların denetlenmesi için kurulan teşkilat ve personel 
ile bugünkü Devlet bütçeleri ve buna ek olarak ihdas 
edilmiş fonların denetlenmesi, bunlara ilaveten bele
diyelerin ve özel idarelerin, ayrıca o yıllardan beri 
her yıl artan belediye sayılarının kabarması karşısın
da Sayıştayın yükünün, görevinin arttığı açıkça orta
dadır. Bu hususları dikkate alan, Devlet çarkının iyi 
işlemesini isteyen sayın Demirel Hükümeti, Anayasa
nın ilgili hükümlerine uyan, Sayıştay çalışmalarını 
düzenleyen ve halen yürürlükte olan 21 . 2 . 1967'de 
832 sayılı Kanunu Yüce Meclisimizden çıkarmıştır. 

1924 Anayasasında olduğu gibi, 1961 Anayasa
mızda da, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlılığı 
esası kabul edilmiş olan Sayıştayın görevi, Anayasa
mızın 127 nci maddesine göre, genel ve katma büt
çeli dairelerin bütün gelir ve gideriyle, mallarını, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağ
lamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve 
hükme bağlama işlemlerini yapmaktır, 

Sayıştayın, Devletin yasama organına bağlılığının 
ve onun adına denetim görevini yapmasının Anaya
samızda temel bir esas olarak kabul edilmesinin ne
denini bir daha tekrarda fayda görmekteyim. Bu ne
den, Sayıştayın görmekte olduğu anayasal görevin, 
milli hâkimiyetin bir safhasını oluşturmasıdır. Hiç bir 
parlamento, devletin gelir, gider ve mallarının idare 
ve muhafazasını murakabeden kaçınamaz ve bunu 
ihmal edemez; hele, giderek artan devlet masrafları 
karşısında ulusal bütçemizin sürekli olarak daha bü
yük boyutlara ulaştığı son yıllarda, mali egemenliğin, 
yasama yetkisini kullanan Meclislerimizin, Sayıştayın 
gördüğü görevi bizzat yapamayacağı ortadadır. Zira, 
bu bir teknik ve ihtisas işidir. Şu hale göre, millet 
parasının toplanmasının ve harcanmasının denetimi
ni Meclislerimiz adına yapan Sayıştayın görevinin 
giderek arttığı ve ağırlaştığı ortadadır. 

Çok partili hür demokratik rejimimizde Sayışta
yın korunması gereken çok önemli yönü de, ağır ve 
kutsi görevi içinde tarafsızlığıdır. Bu husus Anaya
samızda etkin biçimde teminat altına alınmıştır. Şöy
le ki, Sayıştay, Yüce Parlamento çatısı altındaki tüm 
siyasi parti gruplarının oluşturduğu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına görev yapan bir kuruluşu, işle-
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yişi, denet usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanma
ları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, di
ğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı ka
nunla düzenlenir; bu bir Anayasa hükmüdür. Mem
nuniyetle söyleyebiliriz ki, 116 yıllık şerefli bir geç
mişi içinde bugüne kadar Sayıştayın değerli mensup
ları, Anayasamızın ilke ve esasları doğrultusunda 
kendi görev ve yetki sınırları içinde hizmet vermişler
dir. Bunun gerçek nedeni de, Sayıştay görevlilerinin 
yetkileri çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini temsil ettikleri bilincine vakıf olmalarıdır; Böy
lece, hemen belirtebiliriz ki, Sayıştay mensuplarının 
bundan sonraki hizmetlerinde aynı bilinç ve başarı 
göstermelerine en büyük dayanak, yine Yüce Parla
mentomuz olmalıdır. 

Grubumuz adına, son derece hassas ve önemli 
konuyu bu şekilde arzu ve temenni ettiğimizi ifade 
ederken, ilk defa bu Sayın Ecevit Hükümeti döne
minde gördüğümüz ve büyük üzüntü duyduğumuz iki 
konudan da söz etmeden geçemeyeceğim. 

Bunlardan birincisi, Sayıştay Birinci Başkan ile 
7 üyenin seçimi konusudur. Sayın milletvekilleri, bu 
hususta hemen belirtmek isterim ki, seçilen Sayıştay 
Başkan ve üyelerinin tamamen kendileri ve kişilikleri 
dışında yapılan seçimin hukuka aykırılığı ve vebali, 
seçimi yapan Bütçe Karma Komisyonunun iktidar 
grubu üyelerine ve Cumhuriyet Halk Partisi iktida
rına aittir. Seçilen sayın üyelerin saygınlık ve kişilik
lerini de korumak amacıyla kendi iç meselemize, 
Parlamento tarihinde bir daha meydana gelmemesini 
istediğimiz için, bu konuyu müsaadenizle b.'raz açık
layacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, 21 . 2 . 1967 
gün ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 nci madde
sine göre, «Sayıştay Birinci Başkanı ve üyeleri, bu 
kanunda yazılı niteliklere sahip istekliler arasından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu tarafından gizli oyla seçilir. Komisyon, üye 
tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve mevcu
dun saltçoğunluğunun oyunu alan seçilir. Seçim so
nucunun, her iki Mecliste ayrı ayrı onaylanması ge
reklidir ve Meclislerden hangisi, her hangi biri bu 
onay işlemini seçimden itibaren 2 ay içerisinde ta
mamlayamazsa, Karma Komisyon kararı kesinleşir.» 

Şimdi, seçim nasıl gerçekleştirilmiştir? Önemli 
noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı, tamamen biribirinden ayrı olan 
Bütçe Karma Komisyonu ile, Millet Meclisi Plan 
Komisyonunu 5 . 4 . 1978 tarihinde saat 10.00'da 

toplamak üzere tek bir metin halindeki çağrı yazı
sında davet etmiş ve çağrıda, gündem, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu için 
Sayıştay seçimi olmak üzere bir madde ve Plan Ko
misyonu için de 5 tasarı ve 3 teklif olmak üzere 5 
madde halinde düzenlemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonu toplanamamış, 10.30'da Plan Komisyonu 
açılmış; gündeminin 2 maddesi görüşüldükten son
ra, gündemine hâkim bulunan Komisyonun üyeleri
nin kararı olmaksızın, ani bir kararla, Plan Komis
yonu birleşimini kapatmadan Ve Bütçe Karma Ko
misyonu toplantısını açmadan, 34 üye var olduğu id
diası ile Sayıştay seçimine geçmiştir. Grubumuza 
mensup 3 sayın üye, haklı olarak, Plan Komisyonu 
gündemi tamamlanmadığından ve Komisyon Başka
nının, Komisyon kararı olmaksızın Bütçe Karma 
Komisyonu toplantısına geçilemeyeceğine itiraz et
mişlerse de, Komisyon Başkanı; Anayasa, İçtüzük ve 
geleneklerimize aykırı olarak, hukuka saygınlık ve 
inanç dışında itirazı kabul etmeyerek, fiili durum ya
ratmış ve üç s'ayın üyemiz toplantıya katılamayacak
larını beyan ederek salonu terk zorunluluğunda kal
mışlardır. 

Seçime ilişkin birleşim tutanağında şunu görüyo
ruz, Bütçe Karma Komisyon Başkanı aynen şunu 
söylüyor, tutanaktan aktarıyorum: 

«Sayın üyeler, bir hususu bilgilerinize sunuyorum. 
Sadece toplantının açılması için 34 üyenin yoklama 
cetvelinde ve salonda hazır bulunması şarttır. Oyla
ma için katılan üyelerin yarısından bir fazlasının 
oyunu alan üye, Sayıştay Başkan ve üyesi seçilmiş 
olacaktır efendim.» 

O hususu da, tutanaklara geçirilmesi bakımından, 
«bilgilerinize sunuyorum» diyor. İşte, acı olan bir 
yön de bu. Üzülerek ifade ediyorum ki, o anda ve 
seçim sonucuna kadar, ne devam cetvelinde 34 üye 
imzası ve ne de salonda 34 üye vardır. Yapılan şu
dur: Toplantıya katılmayan grubumuza mensup 3 
üyenin, devam cetvelinde imzası karşılığında, «bura
da» kaydı ve seçim tutanağına da «imzadan kaçın
dı» kaydı konulmuş ve bu kayıtlar Komisyon Başka
nıyla kâtip üyesi tarafından parafe edilmiştir. 

Komisyon üyesi Kontenjan Senatörü Sayın Zey-
yat Baykara Karma Komisyon devam cetvelini o gün 
saat 10.00'da imzalamış ve Komisyon toplanamayın-
ca, salondan ayrılmıştır. Seçimden hiç haberi yok
tur; ama «imzası var» diye salonda kabul edilmiştir, 

| Bu sayın üye, kendisine getirilen seçim tutanağını 
ı imzalamayınca, imzası yerine de «bulunamadı» kay-
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di işlenmiş ve parafe edilmiştir. Sayın Zeyyat Bayka-
ra'nın büyük bir dürüstlük ve hukuka saygınlık için
de açıkladığı bu olayı, Cumhuriyet Senatosunun 
2 . 5 . 1978 gün ve 53 ncü Birleşimine ait tutanakta 
yer alan ifadesinden aynen görebilirsiniz. 

Toplantıya katılmayan sayın üyelerin var sayılma
sı ve devam cetvelleriyle, seçim tutanağının, açıkladı
ğım şekilde işaretlenmesi işleminin niteliğini ve tanı
mını siz sayın milletvekillerinin sağduyu ve vicdan
larına bırakıyorum ve bu belgelerin arşivimizde bir 
daha tekrarlanmayacağını arzuladığımız kara ve acı 
bir olay olarak kalmasını istiyoruz. 

Şimdi soruyorum, yasa koyan ve Devlete düzen 
veren ve Parlamentomuza niyabeten görev yapan 
Bütçe Karma Komisyonunda, yasa yapma işlemi dı
şında bir yasa uygulaması işlemi yapılırken; Anaya
sa ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu, İçtüzük ve sahip 
olduğumuz geleneklere açıkça aykırı davranan Sayın 
Ecevit iktidar grubu üyeleriyle ve mensup olduğu 
Cumhuriyet Halk Partisi icra görevinde acaba her 
zaman tekrarladığımız hukuka saygınlığı, icra ma
kamlarından nasıl isteyeceklerdir? 

Şimdi, Bütçe Komisyonunun kanunlara ve Ana
yasaya aykırı ikinci ve maksadı gizli kararındaki ıs
rarı hususuna geçiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın, yetkilerinin 
kanunla belirtilmiş olmasına ve bu kanunun, 832 sa
yılı Kanunun, bugün yürürlükte olup, yetki verme
miş olmasına rağmen, Sayıştay bütçesinden harca
ma yapılmasında amiri italik görevinin Birinci Baş
kana Bütçe Kanunuyla bir yıllık süre için verilmesi
nin istenmesine geçiyorum. 

Sayıştayın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
görev yaptığını, tüm görevlerde Sayıştayın ita amirli
ği yetkisi, hukuka uygun olarak Meclisimiz Başkanı 
tarafından kullanılmıştır. Bugün ise Bütçe Tasarısı
nın yürütme maddesine konulan bir hükümle, bu yet
kinin Bütçe Karma Komisyonunca, Sayıştay Birinci 
Başkanına verilmek istendiği görülmektedir. Hükü
met teklifinde bu yoktur. Komisyon, hukuk dışı bu 
yetkiyi niye koymuştur? Hukuk dışına çıkmakla ne 
kazanılacaktır? 

Biraz önce de sizlere arza çalıştığım gibi, Sayış
tayın kuruluşu, görevi, işleyişi ve yetkileri Anayasa
mızın 127 nci maddesi uyarınca, özel kanununda sap
tanacaktır, ifadesine uyularak bu kanun, 832 sayılı 
Kanun olarak çıkarılmış ve halen yürürlüktedir. Bu 
kanunda Sayıştay Başkanına ita amirliği, Kuruluş ve 
Görev Kanununda verilmemiştir. Bütçe tasarısı ile 

şimdi verilmek istenilen bu yetki, Anayasamızın em
rettiği kuruluş kanununa konulmamış olan yetkinin, 
1 yıllık Bütçe Kanununa konulmak istenmesidir ve 
Anayasaya ters düşmektedir ve Anayasaya aykırıdır. 

Anayasa Mahkemesinin - hiç değişikliğe uğrama
dan bugüne kadar gelen kararlarında, nelerin Bütçe 
Kanununa konulabileceği belirtilmiştir. Bu kararlara, 
Meclislerimiz de uymak mecburiyetindedir. Bütçe 
kanunları diğer kanunlardan farklı olarak görüşülür 
ve bütçe kanunlarına bütçenin uygulaması ile ilgili 
uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı hükümler ko
nulabilir. Kanun konusu olabilecek yeni bir kural 
konulamaz. 

Bu husus Cumhuriyet Senatosunda tartışılmış ve 
Anayasa ve kanunlara aykırı görülerek, büyük bir 
ekseriyetle metinden çıkarılmıştır. Komisyon ise, bu
nu yeniden görüşerek benimsememiştir. 832 sayılı 
Sayıştay Kanununun 108 nci maddesine göre, Sayış
tay Kanununu Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi yürütür. Bu kanunu yürütmekle görevli Senato
nun ita amirliğini kabul etmiyor, metinden çıkarıyor, 
Bütçe Karma Komisyonu tekrar getiriyor. Bu hali ile 
Komisyon, Anayasamız içinde kendisini Meclislerin 
fevkinde mi görüyor? 

Sayın üyeler, bunda yanılmıyoruz. Zira Komisyon 
Başkanı bunu açıkça kamuoyuna beyan etmiştir. He
pimizin bildiği ve yetki suiistimaline sebep olarak, 
Ziraat Bankasına bastırıldığı 1978 yılı Komisyon 
bütçe görüşmelerine ait baskıda aynen şöyle demek
tedir : «Anayasamızın 94 ncü maddesiyle Bütçe Plan 
Karma Komisyonuna istisnai yetkiler verilmiştir. 
Bütçe gelir ve giderleri, başka deyişle bütçe rakam
ları Komisyonumuzda karara bağlanır. Bu karar Se
nato ve Meclis Genel Kurullarında parlamenterlerin 
önerge ve oylarıyla hiç bir şekilde değiştirilemez.» 

Sayın Komisyon Başkanı bu duygusunda ısrardan 
vazgeçmelidir. Anayasamız açık; böyle bir duygudan 
kimseye yarar gelmez, Parlamentomuz ve rejim za
rar görür. 

Sayın Milletvekilleri, diğer taraftan 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 71 ve 117 nci mad
desi, ita amirlerini genel olarak belirtmiştir. Bunun 
dışında kalan Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi 
yargı organlarımızın kuruluş kanunlarında başkanla
rının kendi bütçelerinin ita amiri oldukları belirtil
miştir. Ayrıca, aynı kanunun 127 nci ve 128 nci mad
desi uyarınca, Sayıştay masrafı bu kanuna göre ta
hakkuk ve sarf edilmekte, ödenekleri Hazineden ida
reci üyemiz ve Millet Meclisi Saymanınca alınmakta» 
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muhasebesi Millet Meclisi Saymanınca görülmekte, 
denetimi ve harcamaların vizesi, Meclis Hesaplarını 
inceleme Komisyonunca yapılmaktadır. Sayıştay Baş
kanı ita amirliğini Anayasa ve yasalara aykırı ola
rak bütçe kanununa konulan hükümle yaptı diye
lim, bütçesinden aktarma yetkisini kim kullanacak? 
Tabii, yine Sayın Meclis Başkanı. 

Değerli üyeler, böyle bir yıllık bütçe kanununa 
konulan hukuk dışı yetkilerden yarar gelmeyeceğine 
inanıyoruz. Bu kanunu yürütme görevi icra organına 
ait değil, Meclislerimize aittir. Komisyonumuzun, 
Meclislerimizin bu yetkisine saygı göstermesini bek
liyorum. 

Devlet çarkının dönmesinde süratin sağlanması 
için şartlardan biri de Sayıştayın, tekniğin bu derece 
ilerlediği bir ortamda, sürati, personel adedini kabar
tarak değil, daha başka usullerle aramak zarureti 
vardır. Teknik makinelerle teçhiz etmek bu usullerin 
başında gelir. Kompüter makineleri daha çabuk, doğ
ru ve rahat denetim yapılmasını sağlar. Sayıştayın bi
nası kifayetsizdir. Bu münasebetle arşiv sistemi de 
bozuktur. İstenilen belge zamanında ilgiliye ulaştırıla
mamaktadır. Sayıştay bir hesap mahkemesi olduğuna 
göre, iyi çalışması, süratli çalışması savurganlığı ön
leyecektir. Bu arada, 1978 yılında yapılan savurgan
lıklardan bir kaç misal vermek istiyorum : 

Ecevit Hükümeti zamanında yeniden 100 bin 
memur kadrosu ihdas edilmiştir; bu bir savurgan
lıktır. Enerji kısıtlama süresini artırarak üretimi dü
şürmek, işsizliği artırmak; bu bir savurganlıktır. Pek 
çok malın kıtlığına sebep olarak karaborsayı canlan
dırmak ve güçlendirmek; bu bir savurganlıktır, tyi 
ve yetişmiş Devlet memurları yerine kendi sempati
zanlarını doldurarak işlerin gecikmesine ve sürünce
mede kalmasına sebep olmak; bu da bir savurgan
lıktır. Yanlış bir personel ve kıyım politikası yüzün
den harcırahlar yoluyla Devleti zarara sokmak; bu da 
bir savurganlıktır. Çok kalabalık heyetler halinde 
para bulma seyahatleri tertip ederek Devlet Hazinesi
ni zarara sokmak; bu da bir savurganlıktır. 

Değerli arkadaşlarım, taşradaki hastaneler boş
tur. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük vilayetlerde 
hastanelere dişçi ve eczacı depo halinde doldurul
muştur. Bir misal olarak arz edeyim; Ankara Has
tanesinde 4 sandalyede mevcut personel var iken, 
10 diş doktoru daha verilmiştir; ayrıca 10 eczacı da
ha verilmiştir. Keçiören Devlet Hastanesinde 2 tane 
sandalye varken 15 dişçi tayin edilmiştir. Değerli ar 
kadaşlarım, bunlar savurganlığın bariz misalleridir. 

Sayıştayın kısa zamanda süratli çalışmasıyla bun
ları önlemesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay bütçesinin milleti
mize ve mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Yüce Meclise Adalet Partisi Grubu ve şahsım 
adına saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Roria. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Yusuf Özbaş, buyurun Sayın Özbaş. (Al
kışlar) 

MHP GRUBU ADİNA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Muhterem Başkan, sayın 
parlamenterler; 100 yılı aşan bir süreden beri Devle
timizin gelir gider ve mal varlığını tam bir tarafsız
lık içinde Meclisimiz adına denetleme görevini ek
siksiz bir şekilde yerine getiren Sayıştayımızın bu yıl-
ki bütçesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisinin gö
rüşlerini arz ederken, Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. 

Sayıştayın tarihçesi ve ihtiyaçları hakkında yıllar
dan beri muhtelif partilerin sözcüleri hakikaten bir 
çok faydalı bilgiler verdi ve hiç olmazsa gelecek yıl
lar için lüzumlu işaretlerle, ikaz görevini yerine ge
tirmiş oldu. Grubumuz bütün bu faydalı istek ve gö
rüşlere en kalbi duygularla katılmakla beraber, bu 
seneki Sayıştay bütçesi müzakerelerinde biz bilhassa 
biraz önce Sayın Adalet Partisi sözcüsünün katılmış 
olduğu görüşler üzerinde durmak istiyoruz. 

Bu yıl Bütçe Karma Komisyonu, Sayıştay bütçe
sinin müzakeresinde iki esaslı nokta üzerinde kanun
suz bir uygulamada bulundu : Evvela, Sayıştay Bi
rinci Başkanlığına ita amirliği görevini verdi. Hal
buki 832 sayılı Kanun, Sayıştayın ita amirinin kim 
olduğunu kesin bir şekilde ortaya koymuştur. Ko
misyonun bu hatasında ısrar edişi, Yüksek Senato ta
rafından izale edilmek istenildiyse de Komisyon ha
tasında ısrar etmiş ve bütçe bu hatalı şekliyle yüksek 
huzurunuza gönderilmiştir. 

Biz bu hataların tekerrür etmemesi ve Meclis adı
na Sayıştay üzerinde murakabe yetkisini kullanan 
Komisyonun bundan sonraki yıllarda da Meclisin 
emniyetini ihlal etmemesi için, 832 sayılı Kanunda 
gerekli değişikliğin yapılması üzerinde tevakkuf et
mek istiyoruz. Zira 832 sayılı Kanun Sayıştayın bi
rinci başkanıyla üyelerini seçme yetkisini Bütçe Kar
ma Komisyonuna tevdi etmiş bulunmaktadır. Fakat 
Komisyonda ekseriyeti teşkil eden partiler ve görüş
ler bu yıl olduğu gibi, seçime gölge düşürmek sure-
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tiyle Büyük Meclisin temsili görevini yerine getirme
mekte ve bu yıl olduğu gibi Meclis Başkanıyla bir 
ihtilaf ve sürtüşme mevzuu çıkarmış bulunmaktadır. 
Eğer 832 sayılı Kanun üzerinde Yüce Meclis gerekli 
değişikliği yaparsa, o zaman Sayıştay Başkanı ve 
üyeler Yüce Meclisin arzusu istikametinde seçilmiş 
olurlar. 

Biraz önce konuşan kıymetli parlamenter arkada
şımızın da söylediği gibi, biz Komisyonca seçilen 
başkan ve üyelerin niteliklerine her hangi bir itiraz
da bulunmuyoruz. Yalnız ileride bu niteliklere de iti
raz edilebilir ve Yüce Meclisin arzusu hilafına bazı 
hatalı davranışlar meydana gelir ve işgaller Sayış-
tayda da sürdürülebilir. 

Geçen yıl da Sayıştay konusunda Yüce Mecliste 
gurubum adına konuşmayı bendeniz yapmıştım.' Ora
da, Sayıştayın, en büyük mevzularından birisi olan, 
Danıştayın murakabe arzusuna bir son verilmesini 
ve Danıştayın Sayıştay üzerinde kurmak istediği hâ
kimiyetin, dolayısıyla Yüce Meclis üzerinde bir hâki
miyet kurmak istediği hâkimiyetin, dolayısıyla Yüce 
Meclis üzerinde bir hâkimiyet tesisi anlamına gele
ceğini arz etmiştim. Bu husus üzerinden bir yıl geç
mesine rağmen, her hangi bir girişim yapılmadı. Yü
ce Meclisin kendi üzerinde kurulmak istenilen bu 
murakabe arzusuna mani olması ve böyle bir arzuyu 
ileri sürenlerin hareketlerine meydan vermemesi, 
Meclisimizin bağımsızlığı için ilk şarttır. 

Bizim, Sayıştay üzerinde söylemek istediğimiz hu
suslar bundan ibarettir. 

Yüce Meclise saygılarımızı arz ederiz. (MHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Muh-

yettin Mutlu? Yok. 
HASAN AKSAY (Adana) — Ben konuşacağım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksay. 
MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (Ada

na) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Sayıştay, yüz küsur seneden beri hakikaten önem

li hizmetler görmüş ve önemli hizmetler görmeye de
vam eden son derece önemli bir müessesemizdir. Bu 
müessese, ilk defa 1865'te 2 daire, 12 üyeli olarak 
kurulmuş, devamlı bir tekâmül içerisinde, 1967'de çı
karılan 832 sayılı Kanunla bugünkü güçlü durumuna 
gelmiştir. Bu konuda fazla söz söylemeye, sadece bir 
tekrar olacağı için lüzum olmadığı kanaatindeyim. 
Ancak, söylenmesi gereken üç noktaya özellikle işa
ret etmek istiyorum. 

Birincisi : Sayıştay hizmetleri bakımından, gör
düğü görev bakımından bugün 1 trilyon liraya ya
kın ve 10 bine yakın müesseseyi denetlemektedir. Ya
sal olarak da devamlı surette güçlenmiştir, büyümüş
tür; 12 üye ve 2 daireden bugünkü güçlü kadrosuna 
ve 8 daireye yükselmiştir. Ancak, bugünkü Sayışta
yın, bina ve maddi imkânlar bakımından daha ileri 
bir seviyeye getirilmesine zaruret vardır. Birinci işa
ret etmek istediğim husus budur. 

îkinci işaret etmek istediğim husus : 832 sayılı 
Kanunun 45 nci maddesi, Sayıştay ilamları aleyhine 
Danıştaya dava açılamayacağını amirdir. Bu, Danış
tayın Anayasa Mahkemesine müteaddit müracaatlar 
neticesinde reddedilmiş, fakat sonunda bu madde ip
tal edilmiştir. Böylece, buradaki boşluğu, bu iptal edi
len hususu yeni düzenlemelerle yerine getirmek ve 
Meclis adına verilen Sayıştay ilamlarının Danıştaya 
gitmeden kesinleşmesini sağlamak bir görev halinde 
önümüzde durmaktadır. 

Üçüncü işaret etmek istediğim husus; Sayıştay 
gibi son derece önemli bir müessesenin Meclis adı
na devlet mallarına sahip çıkan ve bunları denetleyen, 
hesapları inceleyen, gelirleri giderleri ve mal varlı
ğını inceleyen bir müessesenin yetkilerini tayin ve 
tespit ederken, Bütçe Komisyonundaki bir önergeyle 
en mühim ita amirliği gibi hususların değiştirilme
mesi, bu müesseseye saygınlığın tabii bir icabıdır. 
Eğer böyle bir değişikliğe ihtiyaç varsa bu, yeni dü
zenlemeler getiren kanun teklifleriyle olur. Enine bo
yuna komisyonlarda ve Meclislerimizde müzakere 
edilir ve bu müzakereler neticesinde böyle bir gerek 
yerine getirilir. Ama Sayıştay gibi son derece önemli 
bir müessesemizin ita amirliği gibi bir meselesini ayak 
üstünde halletmemiz ve bunu bir bütçe maddesi içe
risine sıkıştırmamız mümkün değildir. 

Bu üç önemli noktayı arz ederek, kıymetli vakit
lerinizi aynı hususları tekrarla almamak için Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Şahıslan aidına, lehinde, Sayın Adem Ali Sarıoğ-

lu, buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Sarıoğlu süreniz 10 dakika'dır. 
ADEM ALI SARIOĞLU '(Kocaeli) — Yüce Mec

lisin Sayın Başkan ve üyelerini en içten duygularla 
selamlıyorum. 

Sayıştay bütçesi üzerinde görüşlerimi belirtmeden 
önce, Sayıştayın 1924 ve 1961 Anayasaları ışığı altın
da görev ve işleyiş biçimini, Yüce Parlamentoda mü
teaddit defalar tekrar edilmesine rağmen tekrar et
mekte yarar görüyorum. 
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Gerek Atatürk Anayasasında ve gerekse 1961 Ana
yasasında Sayflştayın Türkiye 'Büyük Millet Meclisine 
bağlılığı kabul edilmiştir. Anayasanın 127 nci madde
si Sayış'taya genel ve katma bütçeli dairelerin bütün 
gelir ve giderleriyle mallarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetlemek ve sorumluluklarını hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla 
verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama göre
vini veriyor. 116 yıllık şerefli bir geçmişi olan ve bu
gün bu şeref, vakar ve haysiyetinden hiç>bir şey kay
betmeden görevine devam, etmekte olan bu müessese, 
bugün Cumhuriyet Halk Partisinin bazı karanlık in
sanları tarafından istismar edilmek istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, çok partili Türk demokratik 
rejimimizin işleyişinde Sayıştayım en yüce görevi, hu 
çatı altında tüm siyasi partilerin oluşturduğu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarafsızlığı ilkesi
nin kararlılığıdır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, 
Anayasamızın bu açık ve kesin hükmüne rağmen, ki
şilikleri belli bazı Cumhuriyet Halk Partili Bütçe Plan 
Komisyonu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına görev yapan ve Anayasanın aÇik hükümlerine 
ita amirliğini Türkiye IBüyük Millet Mecllilsi adına 
Millet Meclisi Başkanına ait olmasına rağmen, bazı 
karanlık oyunlarla, hileli oyunlarla ve dolambaçlı yal
larla ita amirliğinin kendilerine Veya Sayıştay üni
tesine bırakılmasını sağlamaya çalışmalk'tadırlar. Oy
sa 21 Şubat 1967 tarih ve 83'2 sayılı Sayıştay Kanu
nunda seçimin nasıl yapılacağı belirlenmiiştir. Ayrıca 
ita amirinin görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
aidına Millet Meclisi Başkanına ait olacağına da Da
nıştay ıkarar vermiş olmasına rağmen, üzülerek beyan 
edeyim ki, Sayın Cumhurbaşkanı hasta olduğu zaman 
veya görevde olduğu zaman, bu makamı Anayasanın 
hükümleri gereği işgal etmekte olan veya bu görevi 
yerine getirecek olan Sayın Senato Başkanının, ita 
amiri olarak bu görevi kabul etmesini veya bu göre
vin kendisine ait olmasını iddia etmes'M akıl ve man
tıkla, haltta o makamı işgal eden kişinin şabJsIiyetiyle 
bağdaştırmak bugünkü şartlar altında mümkün değil
di^ 

Cumhuriyet Halk Partili bazı sorumsuz arkadaş
larımızın yaptığı bu hareket, esasında işgal hareketi
dir. Devletin bütün müesiseselerini işgal ettiniz. TRT-
yi işgal ettiniz... 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Keşke yahu, keşke 
işgal edebilsek Sayın Sarıöğlu. 

ADEM ALİ SARIÖĞLU (Devamla) — Şimdi 
bakıyorsunuz, Devlet İstatistik Enstitüsünü de 'işgal et

tiniz, Devletin bütün ünitelerini işgal ettiniz militan-
larınızca. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na görev yapmakta olan veya yapacak olan Sayıştayı 
işgal etmek istiyorsunuz. Peki, neye varacaksınız? 
İşgal ede ede neye varacaksınız? Bunun sonu gelmez. 

Hâlâ işgal hareketine devam ederseniz, Bütçe 
Plan Komisyonunda koymuş olduğunuz bu maddeyi 
ortadan kaldırmanız gerekir. 

VELÎ ZEREN (Yozgat) — Biz oralardan eşkiya-
ları temizledik. 

ADEM ALt SARIÖĞLU (Devamla) — Eşkiya-
ları oradan temizleyemezsiniz. Bu kürsüden yüzlerce 
defa söyledik, binlerce defa da söylemeye devam ede
riz. Siz o noktaya getirirseniz, biz buradan size çok 
cevap Veririz. Eşkiyaları temizlerseniz bugünkü Dev
let mekanizma'sından, o zaman siz çökersiniz, Söker
siniz. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayın Sayın Sarı
öğlu, 

ADEM ALİ SARIÖĞLU (Devamla) — Çünkü 
sizi bu makama getirenler, bu mevkie getirenler, o 
sizin şu anda temizlemeye çalıştığınız adamlardır, 
onu biz 5 seneden beri, 10 seneden beri size söylüyo
rum 

Şimdi Bütçe Plan Komisyonunda koyduğunuz ge^ 
cici bir madde ile de Anayasayı işgal içerisindesiniz, 
Anayasayı da... 

YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Nevşehir) — Ana
yasa işgal edilmez, bilmediğin konularda konuşma. 

ADEM ALİ SARIÖĞLU (Devamla) — îşgal edi
lir Anayasa. Nasıl işgal ettiğinizi siz çok iyi biliyor
sunuz. Aynı zamanda ihlal ediyorsunuz. 

'BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, müda
hale etmeyin lütfen. 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, terbiyeli konuşsun, saçmalamasın. Lüt
fen müdahale edin. Ne biçim söz bu?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
©uyurun devam edin; konu üzerinde konuşun Sa

yın Sartoğlu. 
MUSLİOİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Böyle saygısızlık olmaz Sayın Başkan, lütfen müda-
halü edin. 

BAŞKAN — Müdahale ediyor Başkanlık. 
ADEM ALİ SARIÖĞLU (Devamla) — Şimdi 

değerli milletvekilleri... 
MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Saygısızlık, müdahale edin. 
YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Nevşehir) — 

Anayasa işgal edilmez. 
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BAŞKAN — Müdahale ediyor Başkanlık. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — İşgal 

edilir ve ihlal edilir. Devletin bütün müessesesini ih
lal ve işgal ettiğiniz gibi... 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Böyle saygısızlık olmaz. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Anaya
sayı rafa kaldıracaksınız, kanunları rafa kaldıracak
sınız, kanun da benim diyeceksiniz, Anayasa da be
nim diyeceksiniz, buna da eşkıyalık derler. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Eşkiya Senin baban. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Buna 
hukuk dilinde de, Anayasa dilinde de, insanlık dilin
de de eşkıyalık derler. Ama dünyanın hiç bir yerin
de... (CHP sıralarından gürültüler.) 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Eşkiya senin babandır... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu... Sayın Sarıoğlu... 
ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Eşklya-

lık ve şekavetlik üzerine bir Hükümet... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Sarıoğlu, mü

saade edin... (Gürültüler) Sayın Sarıoğlu, lütfen konu 
üzerinde konuşun. Sizi ikaz ediyorum, konu üzerinde 
konuşun. (Gürültüler) 

İkide bir eşkıyalıktan meşkiyalıktan bahsedip, lüt
fen bu ahengi bozmayın. Bu ana kadar Millet Mec
lisi gayet sükûnetle müzakereleri devamı ettiriyor. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu yüce kürsüden eşkiyayı dile getiremezsek, 
anarşiyi dile getiremezsek, hırsıza hırsız diyemezsek, 
namussuza namussuz diyemezsek, uğursuza uğursuz 
diyemezsek nereden söyleyeceğiz bunu Sayın Başkan? 
Nereden söyleyeceğiz bunu?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE ı(Adana) — 

Eşkiya senin babandır, işte söyle onu, babam eşkiya 
d!, 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Eğer siz... 
Başka bir arkadaşım da bu kürsüde olsaydı, gerçek
ten size, eşkıyaya benzediğinizi, benim söylediğim 
gibi söyleyebilirdi bu kürsüden. (Gürültüler) 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Senin gibi terbiyesize eşkiya denir. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin... Sayın 
Meta lütfen... 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Siz... (Gü
rültüler) Benden çok daha ilerisiniz, yaşınız benden j 
daha ileride... (Gürültüler) Biliyor musunuz?.. | 

BAŞKAN - - Devam edin Sayın Sarıoğlu, lütfen 
Sayıştay Bütçesi üzerindeki konuşmaya devam edin. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bu yüce makamı devlet adamı ciddi
yetiyle. ismi manşet olmuş insanlara karşı koruyan 
ve Yüce Parlamentonun itibarını sağlamak cesaretini 
başarıyla sonuçlandıran Millet Meclisinim Sayın Baş
kanı Cahit Karakaş'ı içtenlikle kutluyorum ve ken
disini tebrik ediyorum. 

Sayıştay'ın saygıdeğer üyelerine bütçenin hayırlı 
ve başarılı olmasını diliyorum. Karanlık işlerle uğra
şanlara karşı vakarlarının devamını diliyorum. Yü
ce -görevlerinin milletimize ve memleketimize, bağım
sızlık ilkelerine bağlı olarak hayırlı ve uğurlu olma
sını gönülden istiyorum. 

Sayıştay mensuplarına, bütçesinin, hayırlı uğurlu 
olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(AP ve MHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Ben te
şekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Sayıştay Başkanı buyurun. 
Yerinizden konuşabilirsiniz, mikrofon açıktır, buyu
rup 

î. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, bir 
istirhamım olacak. Şu divanı tamamlayınız. 

BAŞKAN — Evet, şimdi geliyor, ikaz ettim. 
Buyurun Sayın Sayıştay Başkanı. 

SAYIŞTAY BAŞKANI CAHİT EREN — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; Sayıştayımıztn 1979 yılı Bütçesi 
üzerindeki eleştiri ve önerileri ile çalışmalarımıza 
ışık tutan değerli grup sözcüleri ve diğer milletvekil
lerine teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Belirtmek zorundayım ki, Yüce Parlamento adına 
yapmaktan gurur duyduğumuz denetim işlerinin, gö
revin gereklerine uygun bir ciddiyet ve sorumluluk
la yürütülmesine ne derecede özen gösterilirse gös
terilsin, kısmen yasal boşluklardan kaynaklanan çe
şitli sorunlarımızın ve hatta belli dar boğazlarımızın 
bulunduğu bir gerçektir. Bu durumun yasal düzenle
melerle ilişkin yönleri üzerinde önemle durularak, 
hazırlanmakta olan.kuruluş yasası değişikleri en kısa 
zamanda Yüce Meclise sunulmuş olacaktır. 

Bununla birlikte yeni bütçemizin sağlayacağı ola
naklarla Sayıştayımızı nicelik ve nitelik olarak hızla 
gelişen iş hacminin ve kısaca çağın gereklerine uy
gun bir düzeye ulaştırmak, başlıca amacımızı teşkil 

I edecektir. 
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En kısa sürede denetim ve yönetim kadrolarımızı, 
çalışma yeri araç ve gereçlerini olanak ölçüsünde iyi-
leştirerek savurganlığı önleyecek etkin bir denetle
meyi gerçekleştirmeyi, temel görev bilmekteyiz. 

Modern bir bilgi işlem merkezi kurulması yolun
daki girişimlerimizin ilk aşaması bu yıl içinde gerçek
leşmiş olup bütünleşip bileşik sisteminin önümüz
deki dönemce gerçekleştirilmesiyle birlikte yalnız Sa-
yıştayımızın değil, tüm kamu kuruluşlarının yararla
nabileceği bir düzen kurulmuş olacaktır. 

Çağa uygun bir atılım yapma yolunda Yüce Mec
lisimizden aldığımız inanç ve güvenle Sayıştayımız 
adına tekrar teşekkürlerimi ve derin saygılarımı su
narım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aleyhinde Sayın Mehmet Çatalbaş, buyurunuz 

efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayıştay Mali Yılı 
Bütçesi hakkında şahsım adına yapacağım konuşma 
için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Konuşmama 
başlamadan evvel Yüce Meclisin değerli üyelerine ve 
Sayıştayın değerli Başkan ve uzmanlarına, büiün 
mensuplarına saygılar sunarım. 

1924 Anayasasında olduğu gibi 1961 Anayasası
nın 127 nci ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 2 nci 
maddesine göre Sayıştay, genel ve katma bütçeli dai
reler, sabi't döner sermayeli ve fon saymanlıkları, özel 
bütçeli kuruluş saymanlıkları, belediye ve özel idare 
saymanlıkları ile kayıtlı mallarının toplamı 500 bin 
lira ve daha yukarı mal saymanlıklarının yerinde he
saplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denet
ler, yargılar ve kesin hükme bağlar. 

Sayıştay ilamları, icra ve İflas Kanunu hüküm
leri gereğince infaz olunur. Sayıştay dairelerinde çı
kan ilamların temyiz merci Sayıştay Temyiz Kurulu
dur. 117 yıllık şerefli bir tarihi olan Sayıştayın dev
letin yasama organına bağlılığının ve Yüce Meclisler 
adına denetim görevini yapması, milli hakimiyetin 
bir safhasını teşkil eder. Milli bütçemizin her yıl ve 
sürekli olarak büyük artışlar gösterdiği dikkate alı
nınca hiçbir parlamento, devletin gelir, gider ve mal-
larnıın idare ve muhafazasını denetimden kaçınamaz 
ve bunu ihmal edemez. 

Çok partili hür demokratik rejimimizde, Yüce 
Meclislerin mukaddes çatısı altındaki bütün siyasi 
parti gruplarından teşekkül eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına görev yapan Sayıştayın Başkan, 
değerli üyeleri ve mensupları çalışmalarını Anayasa 

esas ve ilkeleri doğrultusunda kendi görev ve yetki 
sınırları içinde bugüne kadar yürütegelmişlerdir. Bu 
evrede, Yüce Meclisler ve hükümetler Sayıştayın ta
rafsızlığının korunması üzerinde hassasiyete dur
muşlardır. Tarihin akışı içinde, Cumhuriyet dönemi
miz ve ondan önceki dönemlerde hiç rastlanmamış ve 
hepimizi son derece üzen iki önemli olaya ben de de
ğinmek istiyorum. 

21 . 2 . 1967 gün ve 832 sayılı Sayıştay Yasası
na göre, «Sayıştay Başkan ve üyeleri bu kanunda ya
zılı niteliklere sahip istekliler arasından Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu tarafın
dan gizli oyla seçilir. 

Komisyon, üye tamsayısının 2/3 çoğunlu ile topla
nır ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğunun re
yini alanlar seçilmiş olur. Seçim neticeleri her iki 
mecliste ayrı ayrı onaylanır. Meclislerden herhangi 
birisi onay işlemini seçimden itibaren 2 ay içinde yap
mazsa Karma Komisyon kararı kesinleşir.» demek
tedir, 

Sayın milletvekilleri, bu seçimin nasıl yapıldığını, 
hukuksal olup olmadığı hususlarını Yüce Senatoda 
ve bütün siyasi parti gruplarının değerli sözcüleri ve 
benden önce konuşan sayın milletvekilleri tarafından 
dile getirildi. 

Şimdi, burada esefle tarih huzurunda tescil ettir
mek istediğim bir vakıa var kesinlikle vardığım bir 
yargı var, bu şu : 

Sayıştayın kurulduğundan bu yana yapılan seçim
lerine ilk kez şaibe düşürülmüştür ve bir Anayasa 
kuruluşu olan Sayıştay'ın manevi varlığı zedelenmiş, 
bir ölçüdede tahrip edilmiştir. 

Bu nedendedir 'ki, gene ilk defa bir siyasi parti 
grubu tarafından Danıştay'a dava açılmıştır. 'Millet 
Meclisi Başkanımız Sayın Cahit Karakaş, Sayıştay 
Birinci Başkanı ve 7 üyenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonu tarafından yapılan 
seçimlerimde yöntem ve şekil bakımlından bazı sakat
lıklar bulunduğu yargısına vararak bir fazilet müca
delesi vermiş ve vermeye devam etmektedir. Bu mü
cadele, Yüce Meclislerin manevi varlığı, Parlamento
nun saygınlığının korunmasına ve Sayıştay'ın manevi 
varlığının zedelenmemesine matuftur. 

Bir milletvekili arkadaşınız olarak, hepinizin muh
terem duygularına tercüman olma cesareti içinde 
Millet Meclisi Başkanımız Sayın Karakaş'ı içtenlik
le tebrik ediyor ve şükranlarımı arz ediyorum. 

«Amiri ita»; konusuna gelince: Sayın milletvekil
leri, Danıştay 3 ncü Daire esas numara 1978/834; 
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karar numarası 1978/894'de ita amirliği müessesesi, 
genel olarak 1C50 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 71 ve 1.17 nci maddelerinde düzenlenmiş olup, 
bu madde hükümlerine göre bakanlar ile mülhak 
bütçeli idarelerin müdürleri bütçelerinin ita amirleri
dir. Adı geçen kanunun ita amirlerine ait hükümle
rine tabî olmayan Anayasa (kuruluşlarının kanunla
rında, bu kuruluşların başkanlarının kendi bütçeleri
nin ita amiri olduklarına dair bağlayıcı hükümler 
bulunmaktadır. 

Sayıştay Kanununda ise, böyle bir hüküm mev
cut olmadığı gibi, muhasebe işlerinin Millet Meclisi 
Saymanlık Müdürlüğünce yürütüleceği, 89 ncu mad
de hükmü icabıdır. 

Diğer taraftan Sayıştay, Anayasanın 127 ve 832 
sayılı Sayıştay Kanununun 1 nci maddesi gereğince, 
genel ve 'katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleriy
le mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netlemek görevini ifa etmekte olduğuna göre, Sayış
tay Başkanının 'kanunda açık bir hüküm bulunma
dıkça ita amirliği görevi yapması hukuken mümkün 
değildir. 

Bu hukuki durum ortadayken Karma Komisyo
nun ve özellikle de Senato Başkanının Yüce Meclis
lerde böyle bir çelişki doğurmasının anlamı bir tür
lü 'kavranamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çatal baş lütfen toparlayınız. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

Ayrıca, Senato Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın 
dzinli olduğu veya diğer sebeplerle ayrıldığı zaman, 
Anayasamıza göre Cumhurbaşkanlığımıza vekâlet et
tiğinden, burada yürütmeyle ita amirliğinin bir ara
da birleşemeyeceği hukulk kurallarının temel esasları 
'içinde ve âmme hukuku içinde de yer alır. Bu ba
kımdan da böyle bir duruma girmesini esefle karşı
ladığımı arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yasaların amir hükümleri 
muvacehesinde bu talihsiz olayın doğmasına sebep 
olan Senato Başkanı ve Millet Meclisinde birtakım 
çelişkilere ve tartışmalara yol açan Bütçe Komisyo
nunun Cumhuriyet Halk Partili sayın üyeleri tarih 
huzurunda bu vebalden kurtulamayacaklardır. Baş
ka bir günahları olmasa bile bu günah onlara yete
cektir. Siyasi tarih de bu konuda hükmünü verecek
tir, 

Muhterem milletvekilleri, bir Anayasa kuruluşu
muz olan Sayıştay'ın yasa, personel, bina, yerleşme, 
araç gereç, demirbaş eşya, mefruşat gibi sorunları 

vardır. En önemli sorunlarından birisi de, denetçi
lerinin harcırahlarının devamlı olmaması hususudur. 

Bunlar Yüce Meclislerimizin üzerine eğileceği 
önemli konular olduğu için bir defa işareti faydalı 
bulduğum cihetle üzerinde sizlerin de not alarak dur
manızı hassaten istirham etmekteyim. 

Bu duygular içinde Anayasa kuruluşumuz olan 
Sayıştay'ın Bütçesinin aziz milletimize, memleketimi
ze ve Sayıştay'ın muhterem Başkan, üyelerine ve 
mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım ve teşekkür ederim. (AP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Sayıştay Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okuyoruz efendim : 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 101 923 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 İnceleme, yargı ve karar hiz
metleri 204 388 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 330 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayıştay Bütçesi Meclisimizce... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, önergelerimiz vardı;. 

BAŞKAN — Efendim önerge burada oya kon
maz. Başkanlık onun farkındadır; 89 ncu maddede 
oylamaya tabi tutulacaktır. 

Sayıştay Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiştir* 
Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
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D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESÎ : S 

BAŞKAN — Program gereğince Anayasa Mah
kemesi Bütçesine geçiyoruz. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
söz alanların isimlerini okuyorum : 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 
Nevzat Kösoğlu; Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Gültekin Kızılışık; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Yaşar Ceyhan; Milli Selamet Partisi 
Grubu adına Sayın Şener Battal. 

Şahısları adına : Lehinde; Altan Tuna, Hasan Ali 
Dağlı, Çağlayan Ege. Aleyhinde; Müfit Bayraktar, 
Âdem Ali Sarıoğlu, İbrahim Topuz, İsmail Hakkı 
Köylüoğlu, Şener Battal. 

Üzerinde, YaJkup Üstün, Mehmet Çatalbaş. 
Sayın Komisyon ve Anayasa Mahkemesi yetkili

si yerini almıştır. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Nevzat Kösoğlu, buyurun. (MHP sıralarından alkış
lar). 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. 

Bilindiği üzere, bütçesini görüşmekte olduğumuz 
bu müessese, 1961 Anayasasının rejimimize kazan
dırdığı ve gayesi kanunların Anayasaya aykırılıkları
nı tespit ve ilan etmek olan yüksek bir mahkemedir. 
Maksat, hukuka bağlılık fikri içinde kanun koyucu-
luk sıfatının suiistimalini önlemek ve vatandaşın üs
tün hukuktan kaynaklanan haklarının ihlalin'e imkân 
vermemektir. 

Esasen biz kanun koyucunun üstün hukuk kural
larıyla sınırlandırılması ve bunun hukuki müessese
lerle murakabe ve temini fikrine yabancı bir millet 
değiliz. Batı düşüncesinin henüz bu fikri tanımadığı 
yüzyıllar boyunca bu fikri müesseseleştirmiş olmak
la övünebiliriz. Kültür tarihimizde asırlar boyunca 
hukukun üstünlüğü ve hukuka bağlılık fikrini temsil 
eden ,ve gereçekleştiren müessese «Şeyhülislâmlık»! 
tır. Ne var ki, bugünkü Anayasa Mahkememiz bu 
köklü geleneğimizin bir mahsulü değildir ve diğerle
ri gibi, yabancı hukuk sistemlerinden alınmış bir mü
essese olarak hayatımıza girmiştir. Bu sebeple de 
müessesenin ilmi yapımızdaki yerini bulabilmesi ve 
fonksiyonlarını kusursuzca gerçekleştirebilmesi ayrı
ca hassasiyeti gerektirmektedir. 

Değerli üyeler, her şeyden önce bu müesseseye 
seçilecek olan hâkimlerin ve müessesenin mutlak su
rette politik tesirlerin dışında ve üstünde kalabilme
leri zarureti açıktır. Tarafsızlık ilkesi, beşer ölçüleri 
içinde mutlak manada bu müessesede ve tabii men
suplarında hâkim olabilmelidir. Aksi hal, müessese
nin varlık sebebinin inkârı olur ve Yüksek Mahke
me bir zulüm makinesi, siyasi hesapların basiit bir 
kılıfı haline gelir ve haysiyetini yitirir. 

Türkiyemizde durum, nedir? Doğrusunu isterse
niz, özellikle bizim meseleye bakış açımızdan bu so
ru çok nazik bir noktaya taalluk etmektedir. Bu 
Meclisin gelenegli'nde Anayasa Mahkemesinin bu açı
dan tartışılması yapılmamıştır. Biz de bu tutuma say
gılı olacağız. Ancak Türk demokrasisinin zor gün
ler geçirdiği, millet hayatının lüzumundan çok poli-
tıize olduğu şu devrelerde, tarafsızlık ilkesinin zaru
retine kesin bir dille bu kürsüden işaret etmeyi fay
dalı telakki ediyorum. Anayasa Mahkemesi bu has
sasiyeti göstermezse, Yüksek Mahkemeyi ideolojik 
ve siyasi tesirlerden uzak tutamazsa, başta kendisi 
olmak üzere Türkiye'de çok şeyi yıkmış olacaktır. 

Saygıdeğer üyeler, bu mahkemenin fonksiyonları 
bakımından muhakkak olan bir cihet de, hukuk an
layışımızda ve mevcut mevzuatın yorumlanmasında 
aşırılıklardan uzak bir istikrarı temsil etmesi keyfi
yetidir. Diğer bazı müesseselerin bir kısım günlük 
heyecanları, geçici akımları, sosyal kavrayış ve değer
lendirişteki köklü gelişmeler olarak ele alması tehli
kesine karşı, Anayasa Mahkemesi temkinli bir istik
rarı temsil etmek zorundadır. Bazı şikâyetler vardır 
ki, diğer bütün yüksek mahkemelerce kabullenilmiş 
ve bütün mahkemelerde uygulama sahası bulmuştur. 
Birden fazla yüksek mahkemenin bulunduğu siste
mimizde, hukukun birliğini sağlamanın başka yolu 
da yoktur. Anayasa Mahkemesinin 44 sayılı Kuruluş 
Kanununda, Yüksek Mahkemenin bu tarz içtihatla
ra bağlı kalacağı yolunda herhangi bir hüküm yok
tur. Ancak Anayasa Mahkemesinin buna dayanarak, 
söz konusu içtihatlarla hiçbir uyum sağlama lüzu
munu duymaması ve bir kararında «ıBenim içtiha
dım benim kararlarımdır. Bundan inhiraflarım ol
muş ise, kendi hukuk anlayışım açısından yapmışım-
dır»; mealinde hüküm vermesi bu müessesenin ruhu
na aykırıdır ve kendi geleceğini tehlikeye sokabile
cek niteliktedir. 

Bu mahkeme layüsel değildir. Layüsel olmadığı 
gibi, Hak canibinden, yanılmadığına dair bir belge 
de gelmemiştir. Nitekim kuruluşundan bu yana he-
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nüz çok kısa denilebilecek bir müddet geçmiş olma
sına rağmen, müteaddit ülke kararlarında değişme ve 
çelişkiler mevcuttur. 

600 kişiden oluşan, içinde şüphesiz her zaman 
çok değerli hukukçuların da bulunduğu Parlamento
nun yetkilerini suiistimal edebileceği gibi, yanılabile-
ceği de kabullenilmiştir ki, burada kanunlar teknik 
kademelerce hazııiandıktan, ihtisas komisyonlarında 
görüşüldükten ve Meclislerde tartışıldıktan sonra çı
kabilmektedir. Bütün bu imkân ve prosedüre rağmen, 
yanılmanın olabileceği kabullenil'iyor ve oluyor da. 
Öyle ise 15 beşerden oluşan bu mahkemenin çok da
ha dikkatli ve temkinli olması gerekmez mi? Mec
lislerin Anayasaya aykırı kararlarını bu Yüksek Mah
keme iptal edecektir. Peki bu mahkemenin yanlış ya
hut tesir kokan kararlarını kim nerede temyiz edebi
lecektir? Böyle bir usul ve meroi yoktur. Şu halde 
Yüksek Mahkeme çok daha titiz davranmak ve ka
muoyuna güven vermek zorundadır. Çünkü onun 
muhakeme 'mercii de Türk kamuoyudur. 

Değerli üyeler, Anayasa Mahkernesıinin üyelerinin 
ekseriyetle karar verebilmesi * dikkat çekicidir. Bazen 
çok kudretli bir hukuk mantığına dayanan muhale
fet şerhleri, kararın gönül rahatlığı ile kabullenilme
sini imkânsız hale sokmaktadır. Çok hayati bazı 
prensip kararları 7 oya karşı 8 oyla, yani 1 oy far
kıyla alınabilmektedir. Böyle kararlar karşısında te-
reddüte kapılmamak mümkün değildir. 

Şimdi izninizle, çok düşündürücü olması bakı
mından, Yüksek Mahkemenin Anayasanın 38 nci 
maddesinin iptali konusundaki kararına kısaca temas 
edelim. A^nayasa Mahkemesi 23 . 3 . 1976 tarihli ka
rarıyla, gayrimenkul istimlaklerinde vergi beyanı de
ğeri esasını getiren 38 nci muaddel maddenin Ana
yasaya aykırılığı iddiasını 4'e karşı 11 oyla reddet
miştir. Yüksek Mahkeme ret kararına Anayasamı
zın 9, 85, ve 155 nci maddelerini mesnet olarak gös
termiştir. Gerekçede, fert ve toplum yararının kar
şılaştığı haillerde toplum yararının tercih edilmesinin 
tartışmasız kabul edileceği beyan edildikten sonra, 
vergi değeri esasına dayanan kamulaştırmanın mül
kiyetin özüne dokunduğu ifade edilmiştir. 

Bu karardan 6 ay 19 gün sonra aynı Yüksek 
Mahkeme 1 . 10 . 1976 tarihli kararıyla 38 nci mad
deyi iptal etmiştir ve evvelki kararda reddin mesne
di olarak kullanılan 9 ncu madde, bu sefer (iptalin 
gerekçesi olmuştur. Bu gerekçede, vergi beyanı esa
sına göre istimlakin mülkiyet hakkının özünü zede
lediği, eşitlik kuralını bozduğu, böylece Cumhuriye

tin temel ilkelerinden olan demokratik hukuk devle
ti ilkesine aykırı düştüğü ifade edilmiştir. 

Yüksek Mahkeme birçok kararında esas yönün
den incelediği konularda, aykırılığın sebebi olarak 
hukuk devleti ilkesini göstermiştir. Bu karar ise, ay
nı ilkeyi şekil yönünden aykırılık sebebi olarak kul
lanmıştır. Bu ilkenin böylesine iki yönlü ölçü olabil
mesi, o ilkenin yorumundan haklı olarak şüphelen
memize yol açmaktadır. 

Değerli üyeler, bu karar Anayasa Mahkemesinin 
işleyişi ve fonksiyonları üzerinde uzun uzun düşün
meyi gerektiren durumlar ortaya çıkarmıştır. Karar 
7'ye karşı 8 oyla alınmıştır. Bu çok zayıf bir ekse
riyettir. Halbuki iddia çok büyüktür: Cumhuriyet 
ilkesine aykırılık. Demek ki, 1 sayın üye daha müs
pet oy vermeseydi, Yüce Meclisliniz Cumhuriyet il
kesini çiğnemeye devam edecekti. Meseleyi tartışan 
hukukçular, 6 ay evvelki kararın gerekçesini bundan 
daha zayıf bulmamaktadırlar. Ayrıca bu karardaki 
muhalefet şerhlerinin, gerekçeden daha güçlü ve 
inandırıcı olduğu da ifade edilebilmektedir. 

Kararın, gelecek kararlar, görev hududu bakımın
dan endişe verici yanı ise çok daha önemlidir. Bilin
diği gibi Anayasamızın 147 nci maddesi muvacehe
sinde Yüksek Mahkemenin, Anayasa değişiiktikleri-
nin esas yönünden Anayasaya aykırılığını inceleme 
salahiyeti yoktur. Halbuki, bu kararlarda, doğrudan 
doğruya esas hakkında mütalaa yürütülerek karara 
varılmıştır. 38 nci maddenin mülkiyetin özünü zede
lediği, bu sebeple eşitlik ve Cumhuriyetin demokra
tik hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunun tespiti, 
apaçık esas hakkında hükümdür. Böyle bir karar 
ise, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin salahi
yeti dahilindedir ve bu salahatiyeti hiçbir surette 
devredilemez. Bu tarz kararların devamı halinde Ana-
naya Mahkemesi Büyük Millet Meclisinin üstünde 
bir vesayet makamı haline gelecektir ki; bu, demok
rasilerde görülmemiş bir hadisedir ve Meclislerin lü
zum ve varlıklarını asgari hadde indirir. Yüksek 
Mahkeme bu kararında 9 ncu miadde delaletiyle 2 nci 
madde ve onun atfıyla başlangıç hükümlerini de «bi
çim yönünden» adı altında inceleme sahası içerisine 
almıştır ki, açtığı bu kapıdan devam eder ve isterse, 
iptal edemeyeceği Anayasa değişikliği veya kanun 
hükmü çok az bulunur. 

Farzımuhal, bu tutumun devam ettiğini düşünür
sek, korkarım" ki, millet ya Meclisleri veya Anaya
sa Mahkemesini tercih etmek zorunda kalabilecek
tir-
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Ayrıca, Anayasa değişiklikleri ve diğer kanunların 
şekil yönünden incelenmesi keyfiyeti, maksadı aşan 
neticeler doğurmaktadır. Görüşmelerdeki ufak bir 
usul hatası, bilahara kanunun iptaline yol açmakta, 
böylece esastan aykırılığı aynı hukuki neticeleri do
ğurmuş olmaktadır. Acaba bu doğru mudur, hukuki 
midir? Tatbikatta karşılaşılan durumları da nazarı 
itibara alınca, evet demek çok müşküldür. 

Muhlterem üyeler; görülüyor ki, hukukumuzun 
bu en ciddi müessesesi iyi tanzim edilmediği yahut 
Mecelle'deki tarifine uygun evsaftaki hâkimlerden 
teşekkül etmediği takdirde, çok ciddi meselelerin doğ
masına yol açabilecektir. Müessesenin tanzimi konu
sunda kanaatimizce düşülen ilk hata, Yüksek Mahke
menin karar nisabı hakkındadır. Anayasa Mahke
mesi ekseriyetle karar vermektedir. Yukarıda doku
nulan kararda görüldüğü gibi, bir oy farkı, rejim açı
sından hayati ehemmiyet taşıyan bir ilke kararının 
şu veya bu şekilde çıkmasına yetmektedir. 600 kişilik 
Parlamentonun Anayasayı tadil salahiyeti özel ve 
ağır şartlara ve prosedüre bağlanmışken, bu muhake
mede tek kişinin temayülüne terk edilmiş olması an
laşılır şey değildir. Bu durumda yapılabilecek tek 
şey, hiç değilse Yüksek Mahkemenin karar nisabını 
değiştirmek ve asgari üçte iki ekseriyet şartını getir
mektir, 

Yukarıda Anayasa Mahkemesinin hukuk anlayışında 
birliği temin bakımından istikrarlı bir tutuma sahip 
olması gerektiğine işaret etmiştim. Anayasa Mahke
mesi 6 ayda bir içtihadını değiştirmemelidir. Bu se
beple de Yüksek Mahkeme daha önce almış olduğu 
bir ilke kararından ancak ittifakla vazgeçebilmeli ya
hut değiştirebilmelidir. Bu tedbirler Yüksek Mahke
menin kamuoyu nezdindeki ciddiyet ve itibarını ko
ruyacağı gibi, yukarıda serdettiğimiz endişeleri de 
belli bir ölçüde bertaraf edebilecektir. 

Statünün tanzimindeki ikinci hata, Anayasa deği
şikliklerinin ve kanunların şekil yönünden incelenmesi 
hususu olmuştur. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, 
uzun müzakerelerden sonra ve ağır usuller altında 
gerçekleştirilen bir madde tadilatı veya kanun, en 
ufak bir hata sebebiyle iptal edilebilmektedir; bu çok 
ağır bir neticedir ve müessesenin mantığına aykırıdır. 
Bu bakımdan, Yüksek Mahkemenin Anayasa tadil
leri ve kanunlar konusundaki şekil kontrolü salahi
yeti, iptal yetkisi olmaktan çıkarılmalı ve istişari bir 
mahiyet verilmelidir. Ancak, böyle bir düzenleme ile 
maksadı aşan gelişmeler önlenebilecektir. 

Anayasa Mahkemesinin, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kanunu hakkında vermiş olduğu karar, bu 
bakımdan çok ibret vericidir. 40 maddeden ibaret 
olan 1773 sayılı bu Kanun, Anayasanın 136 ncı mad
desindeki amir hükmüne istinaden, 1973 yılında uzun 
müzakerelerden sonra çıkartılmıştır. Bu kanunun 
1 nci ve 6 ncı maddeleri Cumhuriyet Senatosunda 
müzakeresindeki bir usul noksanlığı sebebiyle iptal 
edilmiştir. îptal edilen 1 nci madde, kaynak hüküm 
olan Anayasanın 136 ncı maddesinin hemen kelime 
kelime aynıdır. Demek ki, .Anayasanın bir maddesi
nin tekrar mahiyetindeki bir kanun maddesi bile 
«Şekil bakımından noksandır» diye bozulabilmekte-
dir; 40 maddelik kanun ve onun tanzim ettiği bir 
müessese ortadan kaldırılabilmektedir. Müessesenin 
esprisi bu mudur? Sanmıyoruz. Anayasaya uygunlu
ğu kontrol eden bir müessese, hangi sebeple olursa, 
Anayasa maddesini ayrıca tekrar eden bir kanun 
maddesini iptal edemez. Bu karar, Anayasa Mahke
memiz açısından da, sistemimiz bakımından da bir 
şanssızlık olmuştur. 

Anayasa Mahkemesi Kanununun yeniden tanzimi 
konusundaki ümitlerimi ifade ederken, Bütçenin Ana
yasa Mahkemesine ve milletimize hayırlı olmasını ni
yaz ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Gültekin Kızıl-

ışik, buyurun efendim. 

AP GUBU ADINA AHMET GÜLTEKİN KI-
ZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
ımlilletveikü arkadaşlarım; hepimizi saygıyla selamla
rım. 

Maruzatım pek uzun sünmieyeceık, mümkün ol
duğu kadar özetlemeye çalışacağımı. Bu itibarla da, 
konuşmamı üç ayrı kısma ayırmakta fayda gördüm. 

Anayasal gelişim yönünden ve Anayasaların ni
teliği yönlümden (A) grubu Anayasa, malumları ol
duğu veçhile ve de sadece bilgilerinizi tazelemiş ol
mak bakımından devletin temel kuruluşunu, fertlerin 
hak ve hürriyeıtleranıi düzenleyen temel kanundur. 
Yabancı dilerdeki «contitiiion» olan karşılığı daha 
geriiş anlamuıdır. Bir toplumun siyasli ve hukuki 
anakuraluşuyla ilgili yazılı, yazısız bütün temel hu
kuk koralarının toplamını ifade eder. Bütün bu 
kuralların tek kanunda toplamımış olması da gerek
mez. îşjte bu yönden Anayasalar yazılı anayasa ve 
teamül anayasa olarak ikiye ayrılmaktadır. Nite
kim, temüfi anayasaya ingiltere'de yazılı olmayan 
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ve de tök metin hafimde bulunmayan anayasa bir mi
sal olanak gösterilebilir. Keza, 1787'dıe Amerika 
Birleşik Devletfterinde, ondan sonra 1791'de Fran
sa'da kabul ledlirniş olan anayasalarla, biızim ana
yasal geişimıimizin sonunda, 1961 'de kalbul elfcmiş 
olduğumuz Anayasada yazılı anayasalar kategorisi
ne girmektedir. 

Keza, anayasaları mıonarşik anayasalar ve demok
ratik anayasalar olarak ikiye ayırmak mümkündür. 
Bu arada bizim Anayasiaımızın ve de anayasalarımı
zın -1876 Anayasası hariç olmak üzere, diğer ana
yasalarımızın - demokratik anayasalar grubuna gir-
ıdiğinıi bir defa daha tasrih etmekle ikitifa ediyoruz. 

Anayasalar yapılış prioseıdürü ve değiştirme pro
sedürü bakımından da ikiye ayrılırlar. Ayrıca, ola
ğan meclisler tarafımdan farklı usul ve şekillere uyul-
malksıziin yapılan veya değiştirilebilen anayasalara 
yumuşak anayasıalar vey özel meclis, kurucu mec
lis gibi meclisler tarafından yapılan veya değiştirilen 
veya olağan meclisler tarafındain olsa bile, ancak 
farklı usul ve şekillere uyutarak değiştirilebilen ana
yasalar da katı anayasalar olarak isimlendirilirnelklte-
dir. Bizim 1961 Anayasamız -iki, elimizdeki en 
son Anayasa metni bu olduğuna göre - o da bu ka-
tagoriye girmektedir. 

Şimdi, konuşmamızın ikinci böümümü şöylece 
özetlemek işitiyoruz: 

Anayasal gelişim bizde oldukça zaman almışitır. 
1808'de Senedi İttifak, 1839'da Gülbane Hattı Hü
mayunu veyahut da diğer adıyla Tanzimat Fermanı 
çıkarılmıştır. Ancalk, her (ilkıi belge de, devletin te
mel kuruluş ve işleyişiyle ilgili hükümlere yer verme
meleri sebebiyle, gerçek anlamda birer anayasa sa
yılamazdı. Bunlar birer halk bildirisi niteliğinde iidi. 
Gerçek anlamda ilk Anayasa, 1876 Kanuni Esasıiye-
sidir. Bu Kanuni Esasiye ile Meclisli Umumiye, ya
ni Heyeti Mebusan kurulmuş, bir süre çalışmış, bir 
süre sonra tatile geçirilmiş ve ondan sonra bir defa 
daha toplanmamıştır. 20 Ocak 1921 Teşkilatı Esa
siye Kanunu bunu takip etmektedir, ancak bu da 
bir ihtilal anaya&aisıdır. 23 madde ve 1 maddeyi 
münföridedbn ibarettir. Milli hâMrniyet prenbisimi 
ilan eder, devlet şeklinim cumhuriyet olduğu terimi
ne yer verilmez. Rejimin isminin konimialsını gele
ceğe bırakır. Yasama ve yürütme kuvvetleri Büyük 
Millet Meclisindedir. Hükümet, Meclis hükümetin
dir. Kurtuluş Savaşı sonrasının yeni ihtiyaçları da
ha teferruatlı bir anayasayı gerektirdiği için Fran
sa'nın 3 ncü Cumhuriyet ve Polonya anayasalarından 

yararlanmak suretiyle hepimizin bildiği 20 Nisan 
1340 veyahut da 491 sayılı 1924 Teşkilatı Esasiye 
Kanunu çıkarılmıştın Ve bu kanun 1960'da bazı 
hükümleri kaldırıp, bazıları değiştirilmek suretiyle 
1961 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1961 yılın
da, yani 1960 ihtilalimden sonra 1 sayılı Kanun, 
Büyük Millet Meclisinin yetkilerimi Milli Birlik Ko
mitesine verdi; ancak, hâklimiiyet yetkisi, yeni ana
yasanın ve seçim kanununun kabul edilip, iktidarın 
en 'kısa zamanda yapılacak gene sevimlerle kurtula
cak Türkiye Büyük Millet Meclisline devredilmesi 
amacıyla kayıtlı idi. Milli Birlik Komitesi üyeleri 
bu amaca bağlı kalacaklarına yemin ettiler. 

Ancak; Milli Birlik Komitesi üyelerine sıra gel
mişken, istitraden bir defa daha şunu ara etmek 
işitiyoruz: 

Her ne kadar temsil yetkisinin Büyük Millet 
Meclisine intikali konuşumda yemin vermişler, yemi
ne girmişler ise de, bugünkü aktüel durumları Türk 
efkârı umuımiJyesinin çoğunluğu tarafından tasvip 
edilmemektedir;. Zina, tem/sSli demokrasi 'her ne su
rette olursa olsun, önseçim ve son seçimle kişilerin 
niteliklerine göre meclislere gelmesini kabul eder,. 
Bu itibarla, bu kişilerin kendilerine zamanında 
verilmiş yetki ve silahları bizatihi vatandaşların şa
hıslarına tevcih etmek suretiye bir ihtilale girdikten 
sonra hatalı veya değil, ama bu durumlar mı yine 
Anayasa içinde tartışılmaz, yargılamamaz hale ge
tirip de kendilerini ömür boyunca parlamentoya ada
mış olmaları, parlamenter rejime aykırı görülmek
te ve Türkiye efkârı umumiıyesi tarafından kabul edi
lememekte, hatta hazmedilememekte, hoş görüle
memektedir. Bunun bir defa daha burada üzerine 
ısrarla basmaik istiyoruz. 

Nihayet 13 Aralık 1960 tariıh ve 157 sayılı Ka
nun ile Temsilciler Meclisi kuruldu. Bu Meclis Milli 
Biriiilk Komiifcöslilylle beraber Kurucu Meclis adı altın
da yeni Anayasayı hazırladı. 27 Mayıs 1961 günü 
kabul edilen yemi metin, 9 Temmuz 1961 'de refe
randum ile kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu arada 
bu referandumun oylarımı size arz etmek istiyorum. 

Bu referandumda 10 milyon muteber oy kulla
nılmıştır. Bunun 6 milyonu «evet» ve 4 milyonu da 
«hayır» dır. Memleketimizde 1876 Kanuni Esasiye-
sinden 1961 Anayasasına kadar kanunların Anayasa
ya uygunluğu bakımından siyasi denetim sistemi 
mevcut olduğu halde, 1961 Anayasası ile Anayasa 
Mahkemesi kurulmuş ve adli uygunluk denetimi 
esası kabul edilmiştir. 
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Saygıdeğer arkadaşlarım, sayın mlüetvekilleri; 
Anayasaya uygunluk, esasında iki sistemle kontrol 
edilmektedir. Bunlardan blirisıi siyasi kontrol sistemi, 
öbürü ise adli kontrol sistemidir. Siyasi kontrol sis
temini daha evvel arz etmekte fayda umuyorum. 
Çünkü, gerek bizim daha evvel Anayasa veyahut 
da Anayasaya yakın nitelikteki metinlerimizin kabul 
ettiği sistem olması ve de bazı kontinıantal hukuk 
devletlerinde uygulanmış bulunması itibariyle önce
lik alan bir denettim sistemidir. Siyasi denetim de, 
kanunların Anayasaya uygunluğunun bir siyasi or
gan tarafından denetlenmesi yoludur. 

Genel olarak yasama organının milli iradeyi tem
sille yetkili yegâne organ olduğu, bu sebepte de ya
sama işlemlerinin yargı merdlerince denetlenmesine 
imkân olmadığı görüşünü benimseyenler bu dene
tim şeklini savunurlar. 

Şimdi bu sistem Fransa'da esasında Sieyes para
fından ileri sürülmüş, bir kusmı kaibul edilmiş, edlilme-
miş; faıkat birtakım değişimden sonra 1953 Anaya
sası ile bu defa bir Anayasa Şûrası kuruldu - ki, 
Fransa'da gelişmiş bir sistemdir, o bakımdan ora
dan mfisal veriyorum - bugün de görevine devam et
mekte olan Şûra, kanunların çıkmasından önce bun
ların Anayasaya uygunlukları açısından denetle
mekte, bir önleyici denetim yapmaktadır. 

Şimdi siyasi denetim metodunu arz ettikten sonra, 
adli denetim metodunu sizlere arz etmek istiyorum 
kısaca ve bu arada 'başta şunu söylemek istiyorum 
iki, 1961 Anayasaımız bizim bu denetim yolunu be
nimsemiş ve halen bu denetim yolu bu Anayasanın 
hükmü içinde yürürlüktedir. 

Adli denetimde kanunların Anayasaya uygunluk
larının denetlenmesi bir mahkemeye bırakılmıştır. 
Bu da iki yoldan gerçekleştirilebilir : 

'Birincisi defi yoluyla denetim - ki, bu denetim 
de genel olarak adli denetim, özel olarak da defi yo
luyla denetim - sistemi denilen sistemin tarihi kökü 
Amerika Birleşik Devletleridir. Daha 18 nci "Yüzyıl
da Sömürge devrinde bağımsızlığın kazanılmasından 
sonra ise, bazı eyaletlerde bu denetim uygulanmak
taydı; fakat gerçek anlamda adli denetim ve bunun 
'özel bir şekli olarak defi yoluyla denetim, 1803 tari-
!hinide Marbury and MadiSbn davasında Yüksek Mah
keme Başkanı îbJota Marshall tarafından verilen ka
rarla başlaıdi; 

Amerika Birleşik Devletlerinde hâkimlerin yasa
ma yetkisinin kullanılışına müdahaleleri fert hakları
nın korunması yolunda önemli bir destek oldu; an

cak bu denetleme eğilimi Başkan Roosevelt'in iktidarı 
zamanında bilhassa 1935 ve 1937 yılları arasında çı
karılan reform kanunlarının denetlenmesinde aşırı bir 
noktaya vardı. 

Hatta reform kanunlarını Anayasaya aykırı bul
makta direnen muhafazakâr hâkimlerin tutumu, Ame
rika Birleşik Devletlerinde bir hâkimlik hükümetinin 
varlığından söz edilmesine yol açtı. 

'Hâkimler hükümeti varlığından söz edilmesine yol 
açtı diyorum, buna ileride temas edeceğim, bizim 
Anayasa Mahkemesinin bugünkü tutumuyla hukuk 
devletini bir yargıçlar devleti haline getirdiği, gerek 
bilim adamları ve gerekse bu işle ilgilenenler tarafın
dan kesin bir kanı olarak ileriye sürülmektedir. 

Adliye ile yasama arasındaki bu uyuşmazlık, bazı 
hâkimlerin Yüksek Mahkemedeki görevlerinden çe-
kİlmeleriyle yatıştı. Bugünkü durumda Yüksek Mah
keme hâkimleri, Anayasa maddelerini dar bir çerçe
vede yorumlayarak sık sık aykırılık kararı verme yo
luna gitmektense, Anayasayı geliştirici bir yorumda 
değerlendirerek kanun maddelerini muhafaza etnıeyi 
tercih eder durumdadırlar. 

Aynı temenni bizim bugünkü Anayasa Mahkeme
miz için de varittir. Mahkemenin günümüzdeki en 
etkili denetimi, ırk ayrımını öngören kanunları Ana
yasaya aykırı ilan etme şeklinde kendini göstermekte-
di?< 

Dava yoluyla denetimde - ki, bu denetim yolu da 
bizim Anayasamızda kabul edilmiştir - Anayasaya ay
kırı olduğu ileri sürülen kanun hakkında iptal davası 
açılarak, aykırı hükümlerin iptali istenir. Yetkili mah
keme özellikle bu denetim için kurulmuş bir Anaya
sa Mahkemesi olabileceği gibi, Yargıtay gibi herhan
gi bir yüksek mahkeme de olabilir. 

•̂1948 İtalya, 1949 Batı Almanya anayasaları bu 
denetim şeklini öngörmüşler ve bu ülkelerde Anayasa 
•Mahkemeleri kurulmuştur. Genel olarak iptal davası 
açma yetkisi özel kişilere değil, bazı resmi organ, ki
şi ve kurumlara tanınır. 

Şimdi bu iki siyasi, ve adli denetim yolunu siz
lere arz ettikten ve adli denetimi iptal davası yoluyla 
denetim ve de defi yoluyla denetim şeklinde arz et
tikten sonra, bu son söylemiş olduğum sistemin bizim 
kanunumuzda da mevcut olduğunu bir defa daha siz* 
lere söylemekte fayda mülahaza ediyorum. 

Ancak, bu arada sözümün sonuna yaklaşmışken 
Anayasa Mahkemesi hakkında tenkit Ve temennileri
mizi arz etmekle iktifa edeceğim. 

Anayasa Mahkemesi, yasama organının Anayasa
nın amaç ve çerçevesi içinde kalmasını sağlamalı ve 
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'bununla iktifa etmelidir, aynı zamanda bir emniyet 
supabı olarak kalmalıdır. Ancak, yasama organı üze
rinde onu rencide ed'idı, fonksiyonunu yok edici ni
telikte görev yapma'malı, bir partinin veya belli siyasi 
teşekküllerin de yan kuruluşu haline gelmemelidir. 
Nitekim, Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın 64 
ncü maddesiyle Parlamentoya verilmiş bulunan ge
nel af çıkarma hak ve yetkisini tecavüz ettiği, yurt
ta yaygın bir kanaat halindedir. Zira, nasıl ki genel 
af yetkisi, Anayasa ile Meclise verilmiş ise, bunun 
muhtevasını ve hududunu tayin etmek de Meclise 
aittir. İşte Anayasa Mahkemesi, mevcut kararları ile, 
Meclisin çizmiş olduğu hudutları aşmak suretiyle, 
kendisinin bu yetkiye sahip olduğunu ortaya koyma
ya kalkmıştır. Acaba, kendisi bu yetkiyi üstlenmeye 
kalkışmakla, Anayasaya aykırı hareket etmemiş mi
dir? Bu nasıl denetlenecektir? Keza, son söz kimin 
olacaktır? 

Anılan Mahkemenin bu tür davranışlarının hu
kuk devletini, yargıçlar devletine çevirdiği, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, bilim adamlarınca da kabul 
ve ileri sürülmektedir. 

Müzakere ve oy verme konularında tam bir giz
lilik yoktur. Kararları, Anayasa Mahkemesinden çık
madan önce dışarıdan duyulmaktadır. Anayasa ko
nusuna giren hususlarda, tavsiyede bulunmamak la
zım gelirken, birtakım öğütlerde bulundukları ve yol 
gösterdikleri şüyu bulmuştur. Birçok kararlarında da 
partizanca tutum içinde hareket etmeleri ve kararla
rında zaman zaman görülen istikrarsızlıklar, haklı ola
rak, endişelere sebebiyet vermektedir. 

Kararlarındaki mükemmeliyetle kendini ve de ka-_ 
radarını tartışılır olmaktan kurtarabilir ise, bu Ana
yasa müessesesi hakkındaki tereddüt ve endişeleri orta
dan kaldırmakla beraber, bugünkü durumundan da
ha fazla saygıya layık hale gelir. Genel arzu ve te
menni budur. 

Ben sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Ancak, 
şu iki hususa da değinmek mecburiyetindeyim. 

Yine malumları olduğu veçhile, Anayasa Mahke
mesi, 16 yıl sonra, Türk Ceza Kanununun 142 nci 
maddesini, yeni kadrosuyla inceleyecektir. Türk Ce
za Kanununun 142 nci maddesinin Anayasaya aykırı 
olduğu yolundaki iddiayı, aradan geçen 16 yıl sonra, 
Anayasa Mahkemesinin yeni kadrosu inceleyecek. 
1963 yılında (Türkiye İşçi Partisinin müracaatı üzeri
ne, bu maddenin Anayasaya aykırı olmadığına karar 
veren eski kadrodan sadece iki üye halen görev ba
şındadır, Bu üyelerden biri iptal isteği lehinde, diğe

ri ise aleyhinde oy kullanmışlardır. İstanbul İkinci 
Ağır Ceza Mahkemesinin, söz konusu madde ile il
gili olarak Anayasa Mahkemesine başvurma kararı 
almasıyla, Türk Ceza Kanununun Komünist Partisi 
kurulmasını engelleyen bu maddesi, yeniden gündeme 
girmiştir. Türkiye İşçi Partisinin 1963 yılında açtığı 
iptal davasını Anayasa Mahkemesi 2 yılda karara bağ
lamış, 1965'te 141 ve 142 nci maddelerinin Anayasaya 
aykırı olmadığına hükmetmişti. Bu kararla ilgili ge* 
rekçenin yazılması da iki yıl sürmüştü. Karşı oy ya
zılarıyla birlikte gerekçeli karar, 1966 yılında yayın
lanmıştır. 

Konuyu yeniden inceleyecek bir kadro teşekkül et
miştir. Gönül arzu eder ki, biraz evvel Anayasa Mah
kemesi hakkındaki tenkitlerimiz ve temennilerimiz 
nazarı itibare alınmak suretiyle, Anayasa Mahkemesi
nin bir ide olarak sarsılmamasını ve ulviyetini bü
tün gönüllerde bırakmasını arzu ediyoruz. 

Bu arada size veda etmeden şuna da değinmek 
istiyorum: Bundan bir süre evvel Anayasa Mahkeme
sine patlayıcı madde atılmıştır. Biz, Adalet Partisi 
olarak, ne sağdan, ne de soldan gelecek bu tip teca
vüzlere karşıyız. Bunun kesinlikle bilinmesini istiyo
rum. Bu itibarla, bu patlayıcı madde atanları kınıyo
ruz, bu denli ulvi olmasını istediğimiz, ulvi olarak 
gördüğümüz Anayasa müessesesine karşı saldırılan, 
hiçbir şekilde mazur görmüyoruz. 

Hepinizi en derin saygılarımla Grubum adına se
lamlarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ya

şar Ceyhan, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA YAŞAR CEYHAN (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Çoğulcu demokrasilerde her ülkenin bir Anayasa
sı vardır. Yasaların bu Anayasaya aykırı olmaması 
esastır. Bunu denetlemenin yolları vardır. Gelişen 
toplumların, değişen ihtiyaçlarını karşılamak, çağdaş 
ve demokratik insan hak ve hürriyetlerM güvence al
tına alabiknek için, Anayasalar ve Anayasa koyucu
ları çeşitli deneme ve uygulamalar sonucu, yasaların 
Anayasaya aykırılıklarını denetleme yollarını oluştur
muşlardır. Genellikte iki yol tespit edilmiştir. Bun
lardan bir tanesi siyaisal denetim, diğeri de yargı 
denetimidir. Siyasal demetim yasaların Anayasaya ay
kırı olup almadıklarını, yine aynı yasayı çıkaran ya
sama organı tarafından yapılan bir yoldur. Yasama 
orgainı veya organları bu denetimi genellikle kendi si
yasi görüş ve düşünceleri etkisi altında yapmış, çoğu 
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kez siyasi hareket ederek, Anayasaya aykırı yasaların 
yasama organlarından çıkmasına sebep olmuşlardır. 
Birçok ülkelerde yapılan bu uygulamalara paralel ola
rak ülkemizde de uzun yıllar bu yol seçilmiş Ve de
nenmiştir. Anayasaya aykırı birçok yasalar çıkartılmış
tır. özellikle 1950, 1960 yılları arası bu örneklerle do
ludur. Bu yolda çıkartılan yasaların Anayasaya aykı
rı olup olmadıkları 'konusunu neticeye bağlayacak baş
ka bir organ bulunmadığından dolayı bu konudaki 
tartışmalar hatta kavgalar günlerce, aylarca sürüp git
miş, siyasi tansiyonun en üst düzeyde ve doruk nok
tasında durmasını körükleyen etkenlerden birisi ol
muştur. Sürüp gitmekte olan bu tartışmaların sonu
nun alınması ve yeni bir denetlemenin getirilmesi için 
1961 Anayasasıyla diğer bir denetim yolu olan yargı 
yolu seçilmiş, bu kuruluş oluşturulmuşitur. 

Sayın milletvekilleri, kanımızca Anayasa Mahke
mesinin varlığı üzerinde tartışma yerine, Anayasa 
Mahkemesinin hukuk devleti İlkesinden hareket edip 
etmemesinin ve verdiği kararlarda bu kurallara uyup 
uymadığının tartışılmasının gerekliliği inancındayız. 
Anayasamızın 8 nci maddesi, yasaların Anayasaya ay
kırı olamayacağını belirtmiş ve 147 nci maddesiyse 
Anayasa Mahkemesinin, kanunların, Türkiye Büyük 
Millet MecHsi İçtüzüklerinin, Anayasaya ve Anaya
sa değişikliklerinin de Anayasada gösterilen şekil 
şartlarına uygunluğunu denetleyeceğini belirtmiştir. 
Bu son fıkra 1961 Anayasasında mevcut değilken, 
22 . 9 . 1971 tarih ve 1488 sayılı Yasayla ilave edil
miştir. Anayasa Mahkemesi, metinleri dar anlamda al
mış olsa idi, metin anlamlarını sözü ile ele alacak 
ve bununla bağh kalacaktı. Bu ise hukuk devleti il
kesi yerine, kanun devleti uygulaması şekline dönüşe
cekti, 

Anayasa Mahkemesinin uygulamalarında madde 
metinlerinin sözü ile değil, İçeriği ile uygulama yolu
na gitmesi bizi sevindirecek bir neticedir. Diğer bir 
deyimle, hukukun bilinen, uygar, çoğulcu demokrasi
lerde uygulanan prensip ve temel ilkelerine uygun ol
ması şaribtır. Hukuk devletinin ve özgürlükçü demok
rasilerin vazgeçilmez bir niteliğidir bu. Anayasamı
zın genel gerekçesinde açıklandığı gibi, hukuk devle
tinin temel öğesi, devletin tüm işlemlerinin ve eylem
lerinin hukuk kurallarına uygun olmasıdır. Bu görüş
ledir ki, Anayasamız hukuk devleti ilkesini, Cumhuri
yetimizin nitelikleri arasında saymıştır. Kanun dev
leti yerine, hukuk devleti esası benimsenmiştir. Bu
nun kaynağında yasalarla özgürlüklerin sınırlanması 
veya ortadan kaldırılması, çoğunluğun azınlığı ezmesi, 
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hukuk devletinin polis devleti niteliğine bürünmesi 
korkusu vardır. Elbetteki hukuk devleti demekle, 
Anayasaya bu ilkeyi koymakla devletin eylem ve iş
lemlerinin hukuk kurallarına uygun olacağını savun
mak, hukuk devleti ilkesinin gerçekleşeceğini ileri sür
mek, kuşkusuz mümkün değildir. 

Yasama organı, yürütme organı ve tüm kuruluş
lar bilerek veya 'bilmeyerek hukuka ters düşen Ana
yasa ve yasalara aykırı işlem ve eylemlerde bülunabi-
lirler. işte bu eylem ve işlemleri denetleyecek yansız 
organların oluşturulmasını ve Anayasa Mahkemesinin 
varlığım Anayasanın önüne gelen meselelerde hangi 
yolda hareket edeceğini koyan ilkelerdir bunlar. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesini ya
sama organı üzerinde gören, kuruluşun varlığını haz
medemeyen düşüncelere yer veren siyasal partiler ve 
bu partilerin yöneticileri mevcuttur. Üzülerek belirte
yim ki, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde şahsı adı
na söz alan Sayın Çatalbaş, bu mahkemeye saldırmak
la kalmamış âdeta bu mahkemeyi Meclisin üstünde 
bir varlık gören duruma sokmuştur. 

Sayın Çatalbaş'ın bugünkü yaptığı konuşmayı Mec
lis zabtılarından aynen naklediyorum : 

«Bugün Yüce Meclisin üstünde dünyanın hiçbir 
yerinde rastlanmayan, hiçbir parlamentosunda görül
meyen ve ipotek koymuş bir Ana'yasa Mahkemesi var. 
16 kişinin 9*u karar verdiği takdirde, memleketin 450 
mümtaz, seçilmiş kimsesinin yaptığı kanunu bozabi
liyor.» diyor. Sayın Çatalbaş ile yine Sayın Çatal
baş'ın mensup olduğu siyasal partinin 1967 bütçe gö
rüşmelerinde grup adına konuşma yapan Sayın Meh
di Keskin'in Meclis tutanaklarında zapta geçen söz
lerini de nakletmek istiyorum. 

Sayın Keskin, oradaki konuşmasında aynen şun
ları naklediyor: «Değerli arkadaşlarım, Adalet Par
tisi programının 79 ncu maddesi şöyledir : Anayasa 
Mahkemesini her türlü siyasi tesirlerden uzak, demok
ratik Türkiye Cumhuriyetinin temel müesseselerini ve 
kanunlarını her türlü müdahale ve suiistimalden ko
rumaya azimli, tecrübeli ve yüksek mesleki vasıflara 
haliz üyelerle teçhiz edilmiş olarak görmek, en hali
sane arzumuzdur.» 

Sayın Çatalbaş ile onun menslubu olduğu siyasal 
partinin sorumluları arasındaki çelişkiyi bu suretle 
sergilemiş bulunuyorum. 

Değerii arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin, 
Anayasamızın kuvvetler ayrılığını benimsediği espri
ye ters düşmeyecek bir kuruluş olduğunu da kabul 
etmek gereklidir. Anayasamız kuvvetler ayrılığını 
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benimsemiştir. Her kuruluşun Anayasada belirlenmiş 
görev ve yetkileri vardır. Hiçbir kuruluş diğerinden 
üstün değildir. Anayasamızın 4 ncü maddesi, «Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir. Ancak, millet, bu 
egemenliğini Anayasada belli organlar eliyle kullanır.» 
demektedir. AnayaJsa Mahkememiz de işte bu metin
de yer alan kuruluşlardan bir tanesidir. Bunu içlimi
ze sindirdiğimiz takdirde, ne yargı organıyla., ne de 
diğer organlarla çatışma yoluna girmemiş oluruz. 

Anayasa Mahkemesi, diğer bir yönüyle 147 nci 
maddedeki görevlerini yerine getirirken, sadece yasa
ları Anayasaya ve tüzüklere uygun olup olmadığını 
denetler. İptal ettiği yasalar yerine yenisini getirmez. 
Oluşturulacak yasalarla ilgili fikirler ileri sürmez. Bu 
düşünceler çerçevesi içerislinde, Anayasa Mahkeme-
sini Yasama Organı üzerinde gören bir düşünceye 
yer vermek, ona iltifat etmek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu açiklamalarımıza rağ
men, Anayasa Mahkemesinin kararlarını eleştirme ve 
tartışmanın mümkün olmadığı'nı söylemek istemiyo
ruz. Elbetteki çıkan kararların, yukarda açıkladığımız 
düşünceler açısından tartışılmasında fayda vardır. Bu 
tartışmalar mahkeme üzerinde bir baskı unsuru ola
rak değil, hukuksal ve bilimsel açıdan, siyasal yön
den değil, üst düzeyde, hissi değil, bilinçli olarak ger
çekleştirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin sa
yılan bu görevleri yanında, yargılama ve süyasi parti
lerin mali denetimi de vardır. Yüce Divan sıfatıyla 
ilgili olarak yargılamalardan örnekler çok olmadığı 
için eleştirme mümkün olmamakla beraber, siyasi par
tilerin mali denetimini gereği gibi yerine getiremedi
ğini söylemek de mümkün olmayacaktır. Ancak bu
nun nedenlerini mahkemenin şahsında değil, kuruluş 
ve oluşturulmasında aramak gerekir. 

Nitekim, Sayıştaydan alınan bir üye hariç kurul, 
hâkim, hâkim sınıfı ve avukatlardan oluşmaktadır. 
Bunun da ötesinde mali kurumlardan raportör de ala
mamakladır. Bu görevi kendisinden bekleyefbilmek 
için bu noksanlığı giderecek yasal değişiklikler acilen 
yapılmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında yer alması 
gereken üniversitelerin belli dallarında yetişmiş öğre
tim görevlileri, bu kuruluşta parasal sorun halledil
mediği için seçime katılmamakta ve istekli bulunma-
miaktadırlar. Anayasa hükmünün yerine getirilmesî 
yollan aranmalı ve gerçekten noksan gördüğümüz bu 
husus da bir an önce giderilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinden 
kendisine düşen görevleri yapmasını beklemek her-
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I kesin tabii hakkıdır. Ancak kuruluşun kendisine düşen 
görevleri yapabilmesi için, ona gereken zemini ve 
şartları da hazırlamak, elbetteki yine bize ve siyasal 
iktidarlara düşen görevler olmalıdır. Bugüne kadar 
bu konuda gerekli çabaların yapıldığını ve yerine ge
tirildiğini iddia etmek, elbetteki mümkün değildir. 
Ümit ediyorum ki, bundan sonra gerekli inceleme
ler yapılacak, tespit edilecek eksiklikler bir an önce 
giderilecektir. 

I Değeri! millet vekilleri, Anayasa Mahkemesilne yö-
I neltilen eleştirilerden diğer biri üzerinde de durmak 
I yerinde olacaktır. Anayasa Mahkemesi verdiği karar-
1 lan gerekçeler yazılmadan açıklayamamaktadır. Ge-
I rekçeler ise geç yazılmakta ve geç yayınlanmaktadır. 
I Bu cihet ise, uygulamada birçok aksaklıklara meydan 

vermektedir. Bu konuda yasal ve maddi olanakların 
I noksanlıklarım kabul etmekle beraber, kuruluşta gö

revli başkan ve üyelerin de kendilerine düşen görev
leri zamanında yerine getirmediklerini de belirtmek 
gerekip 

Karar gerekçeleriyle aykırı düşüncede olan üyele-
I rin bu düşüncelerini en kısa zamanda yazmadıklarını, 

günlerce, hatta aylarca bunu aksattıklarını görmekte
yiz. Yasalarımızda üyelerin bu tutumlarını önleyecek 
müeyyide olmamakla beraber, bunu zorunlu da gör-

I memekteyiz. Çünkü bu konuda en iyi müeyyide, 
Kurul Başkan ve üyelerinin şahsiyetleridir. İstedikleri 
takdirde bunu da yerine getireceklerine inancımız tam
dı;. 

Değerli milletvekilleri, Anayasal bir kuruluş olan 
Anayasa Mahkemeslini benimsemek, ona sahip çıkmak, 
bugünkü iyi durumundan daha iyiye, daha ileriye gö-

I tJürmek, onu korumak, hepimize düşen kutsal bir gö
revdir. Bu görevi yerine getireceğimizden emin ola
rak bütçenin, Anayasa Mahkemesine ve tüm Türk ulu-

I suna hayırlı olmasını dileyerek, Cumhuriyet Halk 
'Partisi adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhan. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. (Alkışlar) 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanıyo
rum en güzel konuşmayı ben yapacağım. («Bravo 

I sesleri, alkışlar) Çünkü konuşmanın kısa olanı güzel-
I dir de, o manada söyledim. 

I Esasen gelecek yıllara matuf olmak üzere bir te
mennimi hemen ifade edeyim. Danışma Kurulunda 

| aynı şeyti söyledim. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
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Danıştay, Sayıştay, Yüksek Mahkemeler diye bir ka
lemde bunların bütçe müzakereleri tamamlanır. 

Şimdi, laf aramızda, Yargıtay'a konuşacağız. 10 
senelik zabıtları inceledim, Yargıtay'ın tarihçesini an
latıyor bütün hatipler, parti sözcüleri; ondan sonra 
«mıalsa, sandalye adalım» düyor, «Yargıtay'a iyi bir 
bina lazım diyor, («Yargıtay'ın dosyası çok, istinaf 
mahkemeleri kuralım» diyor. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — «Kalem ve tak
vim de alalım diyor.» 

ŞENER BATTAL (Devamla) — «Kalem ve tak
vim» diyor. 

Anayasa Mahkemesini de aynı şekilde incelediği
nizde °/c 80 aynı şeyleri söylüyor, Anayasa sarayı, 
diyor... Geçen seneki konuşmamı tetkik ettim, yine 
aynı şeyler zihnimden geçmiş, benden evvel konuşan 
arkadaşlar da geçen yıl ki 'konuşmalarının % 80'ini 
tekrarladılar. 

Onun için ben özet olarak şöyle diyeyim: Anayasa 
Mahkemesine bomba attılar, bundan dolayı geçmiş 
olsun diyoruz. Anayasa Mahkememizin itibarını ko
rumamız lazımdır. Bu olay Anayasa Mahkememize 
karşı üzücü bir olaydır. Üzüntülerimizi buradan ifade 
ediyoruz. 

Anayasa Mahkemesinin itibarını her vesileyle ko
rumalıyız. Tabii sade bizler değil; Anayasa Mahkeme
si üyeleri de buna dikkat etmelidirler. Çünkü basına 
kararlarını açıklıyorlar. Bir karar yayınlanmadan ne 
olduğu basına sızıyor, alıyorsunuz. 

Bir de kanun iptalleri, kellime iptali, hece iptali 
olarak maddelere gidiyor. Misal; «İstanbul'a gitmeye
ceğim» cümlesinde bir «me» hecesini, yahutta «git
memeliyim» cümlesinde bir «me» hecesini çıkardı
nız mı iradeniz İstanbul'a gitmemek olduğu halde, 
İstanbul'a gitmeliyim olur. Anayasa Mahkemesi böy
le kelime iptalleriyle hece iptalleriyle' kanunları iptal 
ediyor; âdeta yeni bir yasa yapma, yeni bir irade 
koyuyor. 

Parlamentonun iradesine karşı Anayasa Mahkeme
sinin bir manada çalışmasıdır, çelişmesidir. Bu husu
su önemle belirtiyorum. Bu hece iptaliyle... (CHP sı
ralarından «Onu da yapmazlarsa itibarı olur mu?» 
sesleri) Sayın arkadaşım ben bitireceğim, sen konuş
mazsan ben konuşayım, bitireyim; ama sen konuşur
san ben konuşamam. 

Bu hece iptalleriyle, kelime iptalleriyle kanun ip
tali yanlıştır. 

Bir de Mecliste kanun buradan geçiyor, Senatoda 
görüşüyoruz, itina ediliyor. Anayasa Mahkemesi 
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Bismillah çala kalem «İptal ettim» diyor, 5'e karşı 
6 oyla, bir oy farkla iptal ediyor. Sosyolojik olaylar, 
kültür metinlerinde ittifak elbette zordur; ama bu
rada Meclisin çıkardığı bir kanunu Anayasa Mahke
mesi en az 2/3 gibi bir ekseriyetle iptal edebilmelidir. 
Parlamento kanunlara büyük itina göstermektedir. 
Oradaki üyenin bir oy farkla kanunu iptali, Meclisi, 
Senatoyu bir manada küçültmekte gibidir geliyor. 

Son olarak şunları da ifade edeyim: Anayasa 
Mahkemesi üyeleri emekli olur olmaz derhal politi
kaya atılırlarsa, kısa bir süre önce verdikleri kararlar, 
sanki politik kararlarmış gibi yorumlanır. Bu hususu 
bir temenni olarak şimdi izhar ediyorum. Anayasa 
Mahkemesi üyeleri, en az 5-6-10 sene (hiç olmazsa 
siyaset dışı kalmalıdırlar ki, Anayasa mahkemesine 
gölge düşmesin. 

Bir de kanunların yorumlanması mevzuunda Tür
kiye'de boşluk var. Meclis kanunları yorumlamıyor, 
Anayasa Mahkemesine her an mürcaat imkânı olmu
yor, yorum boşluğundan dolayı sıkıntılar var. 

Bunları dile getirdim. 
Hayırlı olması dileğimle saygılarımı sunarım. (Al

kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Şahısları adına, lehinde, söz isteyen Sayın Altan 

Tuna?... Yok. 
Sayın Hasan Ali Dağlı?.. Yok. 
Sayın Çağlayan Eğe?.. Yok. 
Aleyhinde Sayın İhsan Toksan, buyurunuz. 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesini lüzumlu, faydalı yüce bir 

müessese olarak kabul etmekteyim. 
Bu mahkeme, en yüksek adalet organıdır. Bu mah

kemenin verdiği kararı tetkik edecek başka bir merci 
yoktur. Ancak, bunların kararları Allaha ve vicdan
larına havale edilir ve dünyada en zor olan da adalet
le karar vermektir. İşte bu sebeple, Allanın elçisi 
Yüce Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: ,«Bir saat 
adaletle hükmetmek, bin saat nafile ibadetten daha 
hayırlıdır. 

Hazreti Alilden bir örnek vereceğim. Bir mahke
mede taraflardan birisi Yahudidir, birisi ide Hazreti 
Ali'dir. Hazreti Ali'ye künyesiyle, Yahudi'ye isrm ile 
hitap ettiği için hâkimin bu şekilde hitabını adaletle 
uygun bulmamıştır, ve bir daha böyle yapılmamasını 
istemiştir. Çünkü adalet, en küçük tarafgirliği kabul 
etmez. 
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En yüksek adalet mekanizması olan bu müessese, 
Anayasanın kendisine verdiği salahiyetleri, adaletle 
tatbik ettiği müddetçe yüce m illetimizin ihtiramları -
m kazanacaiktır. 

Anayasa Mahkemesi, murakabe organıdır, yasama 
organı değildir. 1974 yılında çıkan Af Kanununda, 
kanun koyucusu yerine geçecek rejim düşmanlarını 
salıvermesi, millet vicdanında kanayan bir yaradır. 
Bugünıkü anarşinin kaynağında, bu kararın büyük his
sesi vardır. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin ekseriyeti Yargı
tay'dan geldikleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni bidayet mahkemesi mesabesinde görmektedirler. 
Anayasa Mahkemesinin usul yönünden Meclis İçtü
zük hükümlerini iptal edip, yeni hükümler tesis et
mesini doğru bulmamaktayız. Anayasa Mahkemesinin 
müstakar içtihatlar tesis etmesi gerekir. Biribirini 
nakzeden içtihatların olması, birtakım problemleri or
taya çıkarmaktadır. 

Anayasamızın 147 ndi maddesinin 1 nci fukrasına 
göre, Anayasa Mahkemesi, kanunların ve İçtüzükle
rin Anayasaya; Anayasa değişikliklerinin de Anaya
sada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler. 
Buna göre Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikli
ğini sadece şekiil yönünden iptal edebilir; fakat Ana
yasanın 38 nci maddesinin 2 nci ve 3 cü fıkrasını 
esastan iptal etmiştir. Anayasanın bir maddesinin di
ğer maddesinin ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle 
iptal etme salahiyeti yoktur. 

Kanunlar yapılırken Anayasa diline uygun olması 
lazımıdır. Mesela, Anayasada «ıhürriyeıt» dlerken, ka
nunlarda «özgürlük» denmemesi lazımıdır. Anayaısa-
nın 152 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre, Anayasa 
Malfokemesinlin kararlan gerekçesiyle yazılmadan açık
lanamaz;. Halbuki, Anayasa Mahkemesinin bazı ka
rarlarının gerekçesi yazılmadan eş dosta söylendiğini, 
basına intikal ettiğini esefle müşaıhaıde etmekteyiz. 

İstanbul 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin Türk 
Ceza Kanununun 142 nci madidesinin Anayasaya ayikı-
rılıık iddiasını ciddiye alarak Anayasa Mahkemesine 
göndermesini hayretle müşahede etmekteyiz. Anaya
sa Mahkemesi daha önce bu maddelerin Anayasaya 
aykırı olmadığına karar vermiştir; bu karar, kaziyei 
muhkeme, kesin bükümdür. Sayın Ağır Ceza Mah-
ıkemesi üyeleri bu keşlin kanara rağmen, aykırılık id-
diaisını nasıl ciddi kaibuledleıier? Yoksa basında bir-
taikım söylentiler çılfcmialktadır: Anayasa Mahikemesi-
nin üyelerinin çoğunluğu değişmiştir, teımayülUeri de 
değişmiışltir, bu maddeleri iptal edecektir; «2 nci Ağır 

Ceza Maihkernesi üyeleriyle aMaşjmaîı "bîr harekete 
geçmiştir» söylentileri cidden üzücüdür. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Sdkaik dediko
duları. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — O halde, sokak 
dedikodusu ise, her şeyden evvel bu hâkimler teiftişe 
tabi tutulmalıdır. Kesin karara rağmen, yeniden na
sıl bir aykırılık iddiasını ciddiye alalbilir; bunu hu-
fkukçu olarak nasıl kabul ederiz? 

Ecevfiıt Hükümeti zamanında Anayasa Mahkeme
si de anarşiden naisiıbini almıştır; iki defa Yüksek 
Mahkeme binasına bomıba atılmıştır, bunu lanetliyo
ruz. Bütün parti liderleri de kıniamıştır. Anayasa 
Mahkemesinin Sayın Başjkanı da menfur hadiseyi 
protesto etmiştik. Fafat bu bombalamalar Milliyetçi 
Cephe devirlinde olsaydı bir demeçle iktifa ederler 
miydi, yoksa cübbeleriyle yürüyüşe, sokağa çıkarlar 
mıydı; Çünkü Yargıtay üyderinin protesto yürüyüş
lerinle şahit olduğumuzdan, gayri ihtiyari zihnimize 
bu soru gelmektedir. 

Sayın Anayasa Mahkemesi üyeleninün her türlü' 
hareketleriyle tarafsız, adil olmalarını bütün kalbi-
mizle temenni eder, bütçenin bu Yüce Mahkemenin 
mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını Allahtan niyaz: 
ederim.; (Alkışlar) 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toksan. 
Komisyon adına Sayın Genç, buyurun efendiirrr-

.BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA SÜ
LEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Ülkemizde tartışılmayan, tartışma konusu olma
yan hiçbir kurum kalmadı. Eğer demokrasli yürüye-
cekse, toplumun, toplum güvenceisinin ve Anayasanın 
tartışma dışı tuttuğu kurumları tartışırken dikkati 
olmak zorundayız. Her duyduğumuzu, her aklımıza 
geleni, bu kuramların eksiklilklerÜ, yanlışlıkları, nok
sanlıkları olanak Türkiye Büyük Millet Meclisimin 
gündemine geıüirecek olursak sanıyorum ki, bundan 
hem Anayasamız, hem Anayal&anın özerk kurumla
rı, hem de Türkiye demakralsiısi zarar görür. Bu ba
kımdan Türkiye'de bir şeye özen göstermek zorun
dayız. Zor çerçeveden yürüyoruz. Bu zor çerçeveyi 
bir yere götürmek zorundayız. Bu zor çerçeveyi bir 
yere götürürken, özelikle, eksiğiyle yanlışıyla belli 
kuramları tartışmak elbetteki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin görevi; ama eksiklerini, yanlışla
rını tartışmak, görevi. Duyduklarımızı, sokak dedi-
fkodularının Türkiye Büyük Millet MeclSsindie tar-
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M, MecM B : 55 17 . 2 . 1979 O :«3 

tışma konusu yapmamalıyız. Hele Türkiye Büyük 1 
Millet Meclisinin önemli bir fonksiyonu olan bütçe- | 
yi görüşürken, son derece önemli olan ve belli, bir I 
yüksek mahkemenin, yani ağır cezanın belli bir ko
nuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ağır ceza I 
mahlkemesinıin yüksek mahkememize havale ettiği 
bir konuyu baskı altına almak, bu mahkemeyi baskı I 
altına alarak, o mah'kemıeyi, düşüncelerini ve objek
tif kararlarını saptırmak için ve o mahkemenin ob
jektif kararlarını kendi objektifliğinden uzaklaştır
mak için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mikro
fonları araç olarak kullanılmamalıdır. Türkiye Bü- J 
yük Millet Meclisinin mikrofonları ancak doğru
nun, gerçeğin ve gerçekleri buradan topluma yansıt
manın bir aracı olarak kullanılmalıdır. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Asıl baskı atı
na almaya siz kalktınız. Baskıyı şey yapan sensin. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA SÜ
LEYMAN GENÇ (Devamla) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin mikrofonları, yargı organlarını bas
kı altında tutmanın bir aracı olarak kuUanılmamalı- I 
dır, Böyle bir araç, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
de, Türk demokrasisine de, Türkiye toplum hayatına I 
da yarar sağlamaz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Üzerinde, Sayın Yakup Üstün, buyurun efen

dim; süreniz 10 dakikadır. I 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Eski zamanda kadı mahkeme ile meşgul olurken, 
kapıdan bir adam girer, der ki: /«Kadı efendi, köprü 
üzerinde ilki öküz birbiriyle sürüştü. Birlisi diğerini I 
aşağı itti ve öldü. Bir şey lazım geir mi?» Kadı der 
ki: «Bu boş sözlerle benli niye meşgul ediyorsun? Çık 
dışarı» Adam tam çıkanken, «Ama kadı efendi, ölen I 
öküz sizinki Mi.» Bunun üzerine kadı: «Tiike rnese-
letül uhra» der. «Bu başka mesele, ̂ dur bakalım, ye- I 
niden bir müzakere edelim.» I 

Şimdi bu fıkrayı bana Sayın Genç hatırlattı, sağ I 
olsun. Onun, Bütçe Komisyonunda bir konuşmasını } 
hatırlıyoruım: Anayasa Mahkemesinin mülkiyetle I 
ilgili verdiği bir kararı yerden yere vuruyordu ve 
diyordu ki: «15 adlam oturmuş sizin haysiyetinizle 
uğraşıyor, sizin haysiyetlinizi sıfıra indiriyor.» Şim- I 
di, bu kadı ile Süleyman Genç arkadaşımız arasında 
hiçbir fark yoktur. Bu fıkra sadece kadılara değil, I 
o mahkemeden netice istihsal eden bfciim için de söz I 
konusudur arkadaşlar. Lehimizde olduğu zaman [ 

mahkeme güzeldir aleyhimizde, görüşlerimiz aleyhin
de karar verdiği zaman «<tu kaka»'dır. Bu yanlıştır, 
Bilimsellik, toplumlu görüşme, çağdaş düşünme gibi 
yaftalı sözlerin arkasında) çok gizli şeyler var maa
lesef. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi 1961 
Anayasasının bünyemize kazandırdığı, getirdiği yeni 
bir kuruluştur. 1961 Anayasası ve Anayasa Mahike-
mesü konusunda gerek bu Meclislerde, gerekse basın
da ve kamuoyunda çok şeyler yazılıp söylendi; daha 
da çok şeyler yazılıp söyleneceğe benzemektedir. Bu, 
bir bakıma da normal sayılmalıdır. 

Biz gerek Anayasa, gerek Anayasa Mahkemesini 
hukuka ve hukukun üstünlüğüne inananlar için zâ  
mini müesseseler olarak görüyoruz. Ancak, her iki 
konuda da birtakım endişelerimizin bulunduğunu 
söylemek zorundayız. Bir toplumdaki sosyal barış 
veya anarşi ile o ülkede yürürlükte bulunan kanun
lar arasında çok yakın bir ilişikli vardır. Devletlerin 
ömrü ile seçtikleri hukuk sistemi, ahlaki ve manevi 
değerler arasında da bir bağlantının bulunduğu ileri 
sürülmektedir. Ülkemizde bazı çevreler bugünkü 
anarşik ortama kayışımızın başlıca sebebi, amili ola
rak 1961 Anayasasını görmektedirler. Bu hükme, 
bazı çevreler şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Fakat 
aynı çevreler, bugünkü durumun binide biri ölçüsünde 
bile anarşinin bulunmadığı 1960 öncesinin baş suç
lusu olarak 1924 Anayasasını görürler. Hatta bu se
beple 1924 Anayasası afaroz ediürcesine kaldırılıp 
atılmıştır. 

Biz, bugünkü duruma'gelişimizin tek sebebi ola
rak 1961 Anayasasını görmüyoruz; ancak, amiller
den birisi de bu Anayasadır diyoruz. 1960 öncesi 
olayların müsebbibi diye 1924 Anayasasını kaldırıp 
atan zihniyet, 1961 Anayasasını yüz kere, bin kere 
kaldırıp atmayı savunmalıydı. Kaldı kfi, o Anayasa, 
ciddi bir değişikliğe uğramadan 36 yıl meriyette kal
mış, toplum bünyemize daha uygun bir Anayasa idL 
Mevcut Anayasa ise, 18 yıllık bir zaman içerisinde 
çeşitli değişikliklere uğramış, 50 küsur maddesi ye
nilenmiştir. Bu değişikiklerin daha nerede duracağı 
belli değildlir. Şu anda Anayasanın 136 ncı maddesi 
Halk Partisince hükmen yürürlükten kaldırılmıştır; 

İngiizlerin bir sözü vardır: «Kanunların anası 
babası olmaz, kanun kanundur!» derler. 

Bu, beşeri, hukuk yönünden doğrudur. Gerçek
ten, eğer bir kanun cidldi bir ihtiyaçtan doğuyor, ma
şeri vicdanda kendini kaibul ettiriyorsa, o kanun o 
zaman kanunlaşır, kanun olma vasfım kazanır. 
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'Bugünkü görüşüyle, mevcut Anayasamın Türk top-
luimumdaki gerçek rolünü oynadığı ve milletin göm-
Slünidiekji yerinle oturduğunu söylemek zordur. Anaya
sallar, İbir nıelvi Ikjanltra - Sosyaldir. Toplumu biraz da 
eğitim yoluyla, inançla bu noktaya getirmek gerekir. 
ıKüilftiLir ıdeğişimıiıme uğramış, ortalk değerleri sarsıîimi'ş 
Ibir ımfflötim bu Anayasaya uyma, zaruretimde birleşmie-
iai, Ibir hayli 'ztoırı görünjmıekfcâdir. Bu 'bir eğitıim 'meşe-* 
leşidir. Kenıdisiimli Tünk vatamdaşt değil de, 'düniya va< 
tanjdaşı kaibul öden mesailer yetiştiren bir eğitim. an
layışıyla ibu noktaya varılamayacağımı kaibul etmek 
zoruınldayız-, 

Anayasa Mıahkernıesime gelince: Bu fcalbi'l mahke
melerim varlığı, yetki ve sorumlulukları, hukuk çevre
lerince de tartışma konusudur. İster ş'ekii yönünden 
olsun, 'ister usul yönlünden olsun, !bu mahkememin, ver-
idiiğii kanarlar, Ibir (bakılma parlamentomun kararlarını 
yargılama anlamı taşırmaktadır. 

Güdümüzde politikamın, hatta (ideolojinin tasallu-
tunldan uzak kalması, hemen 'hemfen İmkânsız hale 
gelen 'bu Mahkeme, kendisime verilen bu yetkiyi aca
ba nasıl kullanacak, yahut da ma'sıl kullanıyor? Mil
let iradesini temsil eden 6€j0 kjüsur kişinin iradesini 
bir çırpijdia oijtadıaln kalldınacak 15 kişi, kendilerini po
litik tesirlerden kuntlaralhiildi mıi, kurtarabilecek mıi? 
Fantiler, böyle ibir avanltajı elde tutmak çabalaran'dan 
uzak !kalalbi'leoelkfer mi? Önjümiüzde taptaze duımanı 
tüten 'bir misali var; Senlalto tarafımdan seçilen zevat 
üzerimde yazılıp çizilenleri hep birlikte okuyoruz gö
rüyoruz. Bir partirijin yillarica avukatlığını yapan, bir 
pariti liderimin 'danışmanı unvanımı taşıyan 'bir zait, 
acaba Mahkeme üyeliğime seçilerek sırtıınia 'bir cüppe 
geçirilince, laniyk yemi 'bir insan rnı Olacak,? Aca'ba bu 
Yüksek Mıahfceme .Haklimi rolünü 'bemimseyeSbıilecek 
mü? Eşikti huylarıınldaın, 'gföirlüışlîierüınjden, vazgeçebilecek 
imi? Bu Yüksek Malhkemeniin Î8 yılık uygulaması 
sonumda 'bu ıSarularia enteresan oevapîar bulmak rnıüim-
künıdür. Anarşistlerle ilgili Af Kamumu konuşumda 
ibu mahkemece, verilen karar, 'bu millet yaşadıkça tar
tışılacak,; 'buna alet Olanların vebali gudden güne ar
tarak ıbuylüyecelktiır. 

iPölitik, 'mülahazalar sebebiyle Meclislerce seçllime-
Si gereken üyeler, hâlâ seçilemermektedir. Demek ki, 
poliitiik teroih'lerin, 'bu Mahkememin 'yürümesinde ve 
teşjelkküliümde büyük rolü var'dır. 

IBu mahkemede uygulaman karar nisabı da, 'biı'az! 
övvel /termas eden arkadaşlarımıın söylediği gibi, bir 
tenkit konusudur; tmıeveüduın 1 fazlasının oyu, kaibul 
'veya ret için kâfi gellmıekte, âdeta 6QQ küş'niin ir'alde-
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sinin kaderimi 'bir çeşit değİştirırmektedir. Bu durumu, 
ırnıil'li ira'de kalvramıyla nasıl ibağdaştırab'ileceğiz? Bir 
müessese kanunla kurulur,; fakat, kurduğu ve geliştir
diği güzel artamelerle yaşlar, gelişir, büyür. ÖzelMkle 
bu kabil mahkemeler (birer itibar, yani saygınlık mü
esseseleridir. İtibarı olmayan bir yüksek mahkeme
nin verjdiği karar kaibul görmez, askıda kalır; bir 
zulüm anacı olarak ıgörlülimieye başlar toplumda. 

il 41 ve 142 moi maddelerle ilgili yemi haberler Ve 
yeni gelişmeler biraz evvel ankadaşımızım temas et
tiği gibi, İbu Mahkeme için yemi bir İmtihan konusu
dur. 'Bumdan dolaylıdır ki, kıymıeltl'i arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesinin itibarımı kurmaya, korumaya 
herkes kendimi medbur bissel'mdiidir. Anayasa Mah
kemesini ibir itibar müessesesi haline getirmeye hepi
miz gayret etmeliyiz. Özelikle gerek parlti'ler, gerekse bu 
mahkemeye seçilen hâkimler ve gönevliler 'bu durumu 
göz'ömünıde tutmaya çalışmalı, bu mahkememin İtiba
rıma; gölge düşürücü 'eh' ufak davranışlardan, tüiuım-
ıdan salki'rumalıdıırlar. 

IBu düşünjoelerlıe bütçemin Anayasa Mahkemesine, 
'milletimize, m'amlidketihıjize halyırlı. oilimaısıru 'diliyor, 
hepimize saygılar sunuyoınuırn. (AP sıralarındaın alkışa 
lar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
'Bfenıdiım, Sayın Süleyman Genç, «Sayın sözcü açık

ça kişiliğilm'e sataşmış, söylemediklerömıi söylemiş gibi, 
göstermiştir. S'öylediklerimii Mille: Meclisline anlat
mak meclburiyeftıihden dolayı....» diye müracaat et
mektedir. 

'Şim'di 'Saiyıln Genç, Başkanlık bir sıataışmamım mev
cut oöduğuma kianıi değildir. Yalnız «söylermddikleri-
nizi söylemiş gibi» 'ifade ettiğiniz için, bunu açıkla
mak için size söz verıiyorum. Yalnız gecenin bu saa
tinde sizdien 'ricam» tekrar İkinici Ibir sataşmaya 'mey
dan verilmemesi. Yeridizıden mi konuşacaksınız? 

'SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Yerimden ko-
muşiacağılm. 

IBAŞKAN — Buyurum. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan; 
Benim amacım şuydlui: Bu gibi 'tapllumumuzun 

özenle, dikkatle izlememiz ve omlarım kanarlarına göl
ge Idüşiürmememiz gereken hassasiyetıi hep 'bidıilkte 
ulusça göstermemiz gerekir. Benli'm, Plam Bütçe Kar
ma Komıjiisyomumdia söylediklerim, Anayasa Mahke
mesinin kananımı açıkladıktan sonraki düşünceleridir. 
Karar 'safihasında, karanımı 'açıkla'mıaldlam, onu baskı 
altına almak, poiitik haneketin 'baslkısı altımda tutmak 
vs o politik hanekejtle omu kendi özgür, bağımsız kıl-
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şiiiğıinıe yaraşır, toplumu kendisime güveneesinıi daın-
gaJayaoaik ib'ir nitelkite ve o güvenle kenldıisinin kara
rını herhangi bir elîlkMen uzıaik bir şek/ide venmesini 
sağlanmasını engelleyecek nitel'iikjte deği'fcki ve çüınkü 
'kararını açıikBaırriiiştı. 

IBu balkımdan biz, hepimiz, hep j>ir arada, bu ulu
tsun demlolkrıaıtiik geflişimesıimli ve ileriamıesinıi istı'yior-
sak,, bür şeye özen göisitenmek zlorundayız. O da şu-
ıdun: Dömfdkratılk mlüösisieselıeri İkendi kıişiKğiyie tamı-' 
ırnafc, onların 'kişiliğine salylgı duymak, onların verdiği 
Sararları saygıyla (karşılamak zorundayız, İşimize 
geldiği zaman Anayasa, işimize geidriği zaman Ana
yasa Mahkemesinin karadan, iş'imize geödı'ği zaman 
YarigıJtajy 'karadan, işimıize geldiği zaman özerk TRT 
dersök;, (bu topluimida demloiknatük gefllişımeıyi ilerîıeteme-
yiz, bu topluma demıokrajsiiyi yerfeşltiremfey'iz, bu top
luma demokrasinûn yaşanılan 'bir hayat olmasını sağ-
layaırnayiiZı. ©enüım demek, istöddilki'euırn buydu. 

Teşelk'kür ederim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Anayasa Mahkemesi Başlkanlığı Bütçesi üzeri;ndekji 
görüşmeler talmiarriSanımışItır. Bölümlere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kaibul udenüer.. Kabul etmeyenler,, 
Kabul '«d'ilmiştir. 

(D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Jjeneİ Yönetim ve Destek biz-
metleri 18 72:6 0€Q 
BAŞKAN — 'Bölümü oylarınıza 
sunıuyoruım): Kabul edenler... Ka
ibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir.. 

111 İnceleme ve Yalrgılaımıa hizrneitferıi 13 341 000 
'BAŞKAN — Bölümü oylarımıza 
ısumuiyıorum): Kablul edehfer... Ka
ibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir.. 

900 Hizmet Progr|aimiliarına Dağııtıla-
ımıayaın transferler 86 003 
BAŞKAN — Bölümü' oylarıınıza 
'sunuyorulrni: Kalblul ödemler... Kan 
ibul eitmeyenjler... Kaibul edillmişitir.. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bültçesıi Meclisi-
mizce onjajylanfrnış bulummıaıkltadır. Bütçenin Alniayıasa, 
Mahkemesi Başkanlığı menisup'larıına ve "ulusumuza. 
hayııırli ve uğurlu olimasıını dilerim. 

Programlımızla göre, ikaldığımız yerden devam et-" 
meflc Üzere, lı8 Şufoat 1979 Pazar günü saıaıt lOıCO'da 
toplanmak üzere birleşiiımıi kapatıyorum. 

Kapîinımia Saatti : 23.56 

—.>... »-•-<( 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1, — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 15.2 .1979) 

X 2. — 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/209; C. Senatosu : 1/584) (M. Meclisi S. Sayısı : 
292; C. Senatosu S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 
14.2 .1979) 

X 3. — 1979 Yıh Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/210; C. Se
natosu : 1/585) (M. Meclisi S. Sayısı : 293; C. Sena
tosu S. Sayısı : 846) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 4. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; C. Sena
tosu : 1/586) (M. Meclisi S. Sayısı : 294; C. Senatosu 
S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 5. — 1979 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/212; C. Senato
su : 1/587) (M. Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senatosu 
S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 6. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş

kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/213; C. Sena
tosu : 1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Senato
su S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 7. — 1979 Yıh Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/214; C. Sena
tosu: 1/589) (M. Meclisi S. Sayısı : 297; C. Senato
su S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 8. — 1979 Yıh Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu: 
1/590) (M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. Sa
yısı : 581) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1979) 

X 9. — 1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/216; C. Se
natosu : 1/591) (M. Meclisi S. Sayısı 299; C. Senato
su S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 2 . 1979) 

X 10. — 1979 Yıh Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
.Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/217; C. Se
natosu : 1/592) (M. Meclisi S. Sayısı : 300; C. Sena
tosu S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 11. — 1979 Yıh Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/218; C. Se
natosu : 1/593) (M. Meclisi S. Sayısı : 301; C. Sena
tosu S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 12. — 1979 Yıh Ege Üniversitesi 'Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 
1/594) (M. Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sa-» 
yısı : 855) (Dağıtma tarihi : 14/2,1979) 



X 13. — 1979 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-
kanlıklan Teskereleri (M. Meclisi : 1/220; C. Sena
tosu : 1/595) (M. Meclisi S. Sayısı : 303; C, Sena
tosu S. Sayısı : 856) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 14. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/221; 
C, Senatosu : 1/596) (M. Meclisi Ŝ  Sayısı : 304; C.: 
Senatosu S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 15. — 1979 Yılı inönü Üniversitesi 'Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M, Meclisi : 1/222; C, Senato
su : 1/597) (M. MecMsii S, Sayısı : 305; C. Senato
su S. Sayısı : 858) (Dağıtma tarihi : 14,2.1979) 

X 16. — 1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/223; C. Senatosu : 1/598) (M. Meclisi S. Sayısı : 
306; C. Senatosu S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 
14 .2 .1979) 

X 17. — 1979 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/224; C. Se
natosu : 1//599) (M.. Meclisi S. Sayısı : 307; C. Se
natosu S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 18. — 1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkan
lığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 1/600) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 321; C. Senatosu S. Sayısı : 861) (Da
ğıtma tarihi : 15.2.1979) 

X 19. — 1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu TaJsarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Teskereleri (M, Meclisi : 1/226; 
C. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi S. Sayısı : 308; C. 
Senatosu S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 20. — 1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair Q Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M, Meclisi : 1/227; C. Se

natosu : 1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Sena+ 
tosu S. Sayısı : 863) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 2 . 1979) 

X 21. — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/228; 
C. Senatosu : 1/603) (M, Meclisi S. Sayısı : 310; 
C. Senatosu S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 14.2.1979)' 

X 22. — 1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna! 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karmıa Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/229; C. Sena
tosu : 1/604) (M, Meclisi S. Sayısı : 311; C. Sena
tosu S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979> 

X 23. — 1979 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıktan Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/230; C. Senatosu : 1/605) (M. Meclisi S. Sayısı : 
312; C. Senatosu S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1979) 

X 24. — 1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
'Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/231; C. Senatosu : 1/606) (M, Meclisi S. Sayısı : 
313; C. Senatosu S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 25. — 1979 Yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve-
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna DaSr C. Sena>-
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıikları Tez-' 
kereleri (M. Meclisi : 1/232; C. Senatosu : 1 /607)-
(M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 
868) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 26. — 1979 Yılı Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar 
ma Komisyonu Raporuma Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karmıa Komisyonu Başkanlukları Tezkerelierff 
(M. Meclisi : 1/233; C. Senatosu 1/608) (M< Meclisi 
S. Sayısı : 315; C. Senatosu S. Sayısı : 869) (Dağıtı
ma tarihi : 14 . 2 .1979) 

X 27. — 1979 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma K o 
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Kar-f 
ma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Mec* 
lisi : 1/234; C. Senatosu : 1/609) (M, Meclisi S. Sa
yısı : 316; C. Senatosu S. Sayısı : 870) (Dağıtma ta* 
rihi : 14.2 .1979) 



X 28. — 1979 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/235; C. Senatosu : 1/610) (M. Meclîsi S. Sayısı : 
317; C. Senatosu S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1979) 

X 29. — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ıma Komi sy onu Raporuna Dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/611) (M. Mecli
si S. Sayısı : 318; C. Senatosu S. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 30. — 1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/237; 
C Senatosu : 1/612) (M. Meclisi S. Sayısı : 319; 
C. Senatosu S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2,1979) 

X 31. — 1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M^ Meclisi : 
1/238; C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisi S. Sayısı : 
320; C. Senatosu S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1979) 

3 
SEÇlM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




