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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Bahri Kara-
keçili'nin, Yol, Su Elektrik 18 inci Bölge Mü
dürlüğünün Kaldırılmaması hakkında gündem 
dışı konuşması 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' 
ün,_ pamuk taban fiyatları ve orman köylerinin 
durumu hakkında gündem dışı konuşması 

3. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumundaki 
kadrolaşma hareketi hakkında gündem dışı 
konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — İstanbul Milletvekili Kemal özer'in, 

hastalığı nedeniyle 29.9.1984 tarihinden itiba
ren 3 ay izinli sayılmasına dair Başkanlık 
tezkeresi (3/548) 

Sayfa 
51 

53 

54 

54 

54 

54:55 

55:57 

57:59 

59 

59 

2. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılın
da aralıksız olarak iki aydan fazla izin alan 
İstanbul Milletvekili Kemal Özer'e ödenek 
ve yolluğunun verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (3/549) 

3. — 20.8.1981 Tarihli ve 2512 Sayılı Baş
bakanlık Deniz Teşkilatı Hakkında Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve gerekçesinin İçtüzüğün 76 ncı mad
desine göre, geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (1/536, 3/550) 

4. — TBMM Gündeminde bulunan İzmir 
Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 arkadaşı
nın «Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Tek-
lifi»nin İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonuna 
iadesine dair Başbakanlık tezkeresi (2/59, 
3/551) (S. Sayısı : 114) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Amik Ovası sulama projesi
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/114) 

Sayfa 

59 

59 

59:60 

60 

60 

60 
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Sayfa 
2. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, Devlet ihale Kanunundan doğan ihale 
fiyat farklarına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) 60 

3. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, işlerine son verilen ve yeni alman perso
nel sayısına ilişkin sözlü sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı (6/120) 60:61 

4. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, işlerine son verilen ve yeni alınan perso
nel sayısına ilişkin Tarım, Orman ve Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 61 

5. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/122) 61 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı -
gil'in, Balıkesir ili içme ve kullanma suyu ih
tiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/13C) 62 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanınca 
ucuz gıda satışı yapan dükkânların tahliye 
edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/132) 62 

8. — izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç' 
in, Türkiye Elektrik Kurumunun abonelerine 
karşı tutumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 62 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, belediye teşkilatı olmayan köylerde ispir
tolu içki satışlarının yasaklanmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/134) 62 

10. -*: Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, pasaport almak için müracaat eden vatan
daşların durumunu incelemek üzere kuruldu
ğu iddia edilen komisyonun tutumuna ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) - 62 

11. — Ağrı ıMilletVekii Paşa Saooğlu' 
nun, iskenderun Damlir - Çdik Işleltımeilerin-
iden ihraç (kaydıyla alınan Ikültük demirlerin 
üslenerek iç piyasaya sürüldüğü Mldiaisına iliş
kin Başbakandan sözlü swu önergesi (6/136) 62 

•12..—-Edime iMlle/Üvekill MulhiMin YıHdı-
rı'm'm, ayçiçeği ürünü taban fiyaftının arltırıl-
nıasına ilişkin ISanayi ve Ticaret iBakanından 
sözilü soru önerlgesi (6/137) 62 

Sayfa 
13. — Erzurum Milletvekili Hİmi Nal-

banıüoğlulnun, Doğu Anadolu Bölgesine veri-
4 len yatırım tieşlviik baligeierirae ilişkin Başba

kandan ısıözlü soıru önerge's'i 1(6/138) 62 
14. — llzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 

Hülkümeltiın» Kapıkule Gümrük Kapısındaki 
yolsuzluk ile İllgfiii /tutumuna ilişlkiln Başbakan
dan vsözlü «soru önergesi ı(6/1139) 62 

15. — Adana Milifeitîvekili Cüneyit Canver' 
in, 17.8.1984 tarihli gazetelerde yeralam de
mokrasi ile ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözilü soıru önergesi (6/140) 62 

.16. — Hatay Milliletivefclili Muısltafıa iMuralt 
SökWno)ğlu*nun, bazı tarım ürünlerinin ta
ban fiyatına ilişk'in Devle/t (Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önerlgesi i(6/<141) 62 

17. — (istanbul Milileftivetti Sabi 'Batumlu' 
nun, Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaymaklar Balkanından sözlü 
soru önerge's'i (6/142) 63 

Îİ8. — İstanbul Milletvekili Sab'Jt Baftum-
llu'nun, İJÜsltanbul - Beşiktaş Evlendirme (Da'ire-
sinıd'e pazar ıgünü kıyılan bir nikâha ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1143) 63 

19. — Hatay iMffletövefltili /Mustafa Muırat 
SÖktaıenoğlu'nun, gübreye yapılan sön zamıma 
ilişkin Sanayi ve Ticaret (Bakanımdan ısıözlü 
soru önerlgesi (6/144) 63 

'20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nuın, Kapıkule Gümrük Kapısındaki ka
çakçılık olayilarına illişkin (Maliye ve Güm
rük Bakanın'dan sözlü soıru önergesi (6/145) 63 

121. — istanbul MiMelfveikili Sabit -Batumlu' 
nun, Eruih ve Şerridinl'i çevresinde meydana 
ıgelen anarşik alaylara /ilişkin Başbakan/dan 
slöizılü soru önerlgesi (6/146) 63 

22. — İstanbul .Mildtiveıkili Sabit Baltuım-
ılu'nun, Hükümete inltittcad elden yolsuzluk dos
yalarına ilişkin (Başbakandan ısıözfl'ü soru öner
gesi (6/147), 63 

23. — istanbul .Miıllefövekili Sabit Batuım-
lu'nun, bir 'bankanın (genel ımüldürünün yap
mış 'olduğu düğüne ilişlk'in Devlet 'Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/148) 63 

24. — İstanbul iMilleftVekjıli Sabit IBatum-
lü'mun, istanbul! - Pendik - Kadıköy sahi 

50 — 
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Sayfa 
ydunun yaıpumıma ilişkim Bayındırlık ve Hs-
ikân Bakanından slözlü soru önergesi (6/(156) 63 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 90 
1. — Erzurum ıMMeiÖvekıli Olmi Naıl-

baritioğlu'lnum, sigorta 'ş/irkeMerimin denetimline 
ilişkin (sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakamı H. 
Cabi/t Aral'ın yazılı cevabı ,(7/148) 90:91 

2. — Erzurum IM'MeflVefcili Hitai Nal-
banfâoğlu'nun, Erzurum'a 'gelen yük katar
larıma ilişkin ısorusu ve Uılıaştiırma Bakamı Vey
sel Ataköy'ün yazılı cevabı,(7/l 71) 91:92 

3. — Erzurum Milletvekili Hikrii Nal-
banfioğlu'nun, Erzurum - Otu ilçesi FIÎT. 
idaresindeki görevlilerin telefon albomeleri-
ne karşt tutııımılarıına ilişkim sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Veysel A'tasoy'un yazılı cevabi 
(7/179) 92:93 

4. — Brzuruim Milletvekilli Hitan Nailbanît-
öğlu'num Hava alanlarınldak'i tarıma elverişli 
arazilerden yararllamılımasına ilişkim sorusu ve 

.TBMM Genel Kurulu 26.9.1984 Çarşamba günü 
saat 15.00'te açıldı. 

Erzurum Milletvekili Ebübekir Akay, Erzurum'da 
yıktırıitmıaklta olfan yurt binası ille diğer binalar ko
nusunda günldem (dışı bir konuşma yaptı. 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına Dışişleri Bakanı Vaihit Halefoğlu'nun, 

L:lbyaYa gidecek ollian Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakamı Musltafa Kaıîemlli'nin dönüşüne kadar Ça
lışma Ve Solsyaill Güvenlik Bakaınlıiğına Sağlık ve Sos
yali Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın, 

Uibya'ya gidecek olan Devlet Balkanı 'İsmail öz-
dağlar'ın dönüşlüne kadar Devlet Bakanlığıma Devlet 
Bakam A. IKuntcebe Alptemoçiin-iın, 

ıSri - Lamka'ya güdecek olan İçişte! Bakanı Ali 
Tammyar'ım dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığıma Dev-
îet Bakanı Kâzım Öksay'Mi, 

Sayfa 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/188) 93 

5. — Erzurum MMilöüvekili Hilmi Na'lbaınt-
oğlu'num, milî bir telefon santral samayü ku
rulmasınla ilişkin sorusu ve Ulaşltırma Bakamı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/190) 93:95 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 63 

1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Anayasa Ko
misyonu (Raporu (1 /501) (S. Sayısı: 112) 63 

2. — Bakanlıktan Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkımda Kamun Hükmünde Ka
rarname ile 13.12,1983 Güm ve 174 Sayılı 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Karaırnıa'men'im 
Bazı Maddelerimin Kalldımlması ve Bazı 'Mad
delerinim Değiştirtmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Anayasa Komisyonu . 
Raporu (1 /106, 1 /500) (S. Sayısı : 1113) 63:89 

- llrigillfcere'ye gidecek »olan Millî Savunmıa Bakanı 
Zek!i Yavu'ztürk^ün dönüşlüne kadar M'illî Savunmıa 
Bakanlığına Devlet Bakamı Sudi Türerini, 

Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Bakamı Abdul-
Ham Tenelkedi'nin dönüşüne kadar Devlet Bıakanıİığına 
Küftür ve Turizm Balkanı M. Mülkerrem Taşçıoğıhı' 
•mm, 

İzlanda ve Amerika Birleşik Devl'etierine gidecek 
olan Tarım, -Onman ve Köy 'isteri Bakam H. Hüsnü 
Doğan'ım dönüşlüne Ikadar Tarım, .Orman ve Köy işleri 
Bakanlığıma Devlet Bakanı Kâzım." Oksay'ım, 

Amerika BM'eş'ik Devletlerine gidecek otom Dışiş
leri Bakamı Valhİt Halefogllu'nun dönüşüne kadar Dış
işleri Bakairtîtğına Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 

Yugoslavya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un dönüşüne kadaır -Ulaştırma Bakanlı-
ığıma Devlet Bakanı Sudi Türel'in, 

Fram'sa, tnıgi'Htere ve Amerika Biîlleşıîık Devletlerine 
gidecek olan Devlet Balkanı ismail özdağlar'ım, dönü-
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süne kadar Devlet Bakanlığına DevM Baklanı A, 
IKurltcebe Alptemoç'in'in, 

Amerika Birleşik Devletlerine ıgiidiece>k olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erldemlim 
'dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Barbakan Yar
dımcılığına MaMye ve Gümrük Bakanı Vural Arı-
kan'ıın, 

Tunu's ve Cezayir'e gidecek olan KıüMür ve Turizm 
Bakanı M. iMükerrem TaışçıOğlu'niun dönfüşüne kadar 
iKülitüır ve Turizm Bakanlığıma İçi'şfcri Balkanı Ali 
Tanrıyar'ım, 

İtaıîyatya gidecek olan Millî Savunlma Baıkanı Zeki 
Yaıvuzltürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma Bakan
lığına Devlet Bakanı Südi Türellin ve 

Sovyet Sösyıallıist Cumhuriyetleri 'Bfiırilıiğine gidecek 
olan Devlet Balkanı A. Kurtcebe Ailpitemoçin'in dö
nüşüne 'ka'dar Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Ab
dullah Teneikeci'nin; 

Vekillik efflrne'leriınlin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı •tezkereleri Genel Kurulun billgisine 
sunuldu. 

İstanbul IMÜılletvekilü 'Salbiit Baitumlu'nun, seçimlilerde 
oy küllaıniaırrıarnış vatandaşların affedilip aff edilmeye
ceğine ilişkin sözlü sorusuna (6/118) Adalet Balkanı 
M. Necat Bidem, 

tsltanlbul M Milletvekili iBiıllâl Şişman'im, Zeytiniburnu 
Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depolarınım baişka 
bir yere naklfoe ilişkim Başbakandan sözlü sorusuna 
(6/123) Devlet Ba'kanı İsmail Özdağlar, 

Kahramaınımaraş 'Milletvekili Mehm'elt Turan Ba-
yezliıt'in, Televizyonldıa yayımlanan Kıbrıs be'1'ge'seiliinie 
ilişkin Başbaikandan sözlü sorusuna {6/131) Devlet 
Bakanı. A. Mösut Yılmaz, 

(Siirt M'il'leltvekMü Nejdet Naci Miimaroğ'lu'mun, Siirt 
M «Hesko» suyunun lihaleisline 'irlüşikin Başbakandan 
sözlü sorusuna (6/1*51) Bayındırlık ve tskân Bakanı 
'tsimail Safa Giray, 

Malatya M'ii'lîetvekili Ayhan Fırat'ın, «Bağ - Kur 
tsteığe Bağlı SilgOırtallılık Yöneümeliiğbne ilişkin so
rusuna (6/1512) Çallıışma ve Şöslyaıl Güvenlik Balkanı 
Mustafa Kalemli; 

Cevap verdiler; isoıru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerimi açıklladılar. 

Balıkesir M'illeltvekiü Davut Abacıgil'in, Devle* 
DemİryioCıhırı personelinin yiyecek yardımına il'işkiii 
'slözilü sorusunaida {6/{126) Ulaştırma Bakamı Veysel 
Atasoy cevap verdi 

Haıtay Milletvekili Mustafa Murat Söfcmenoğlu' 
mim, Am'ik Ovaisı sulıama projesinle ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamından '(6/114), 
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İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Türkiye 
Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutomuna iliş-
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından (6/133), 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ım., ayçiçeği 
ürün'ü taban fiyatının artırılmasınla ilişkin Sanayi ve 
Ticaıreı! Balkanından (6/137), 

Erzurulm Milletvekili HÜıBmli Nalbanltoığlu'nun, Do
ğu Anadolu Bö'jgeisime verilen yatırımı fceşVik 'belge
lerime ilişkin Başbakamdani (6/138) ve 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, bazı itarılm ürünlerinin taban fiyatına 'ilişkin Dev-
'lelt 'Balkanı ve Başbakan Yardımcısundan (6/141) sözüü 
soru önergeleri ilgili bakanıllar Genel Kurulda 'hazır, 
bulunmadıklaırındaın, 

tstambül Milletvekili Sabit Batymlu'nun, Devlet 
thalle Kaınunlundıan doğan ihale fiyat farklarına Miskin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından (6/119), 

istanbul Milletvekili Sabit Batumılu'num, işlerime 
son verilen ve yeni alınan personel sayısına ilişkin 
Ulaştırma Balkanından (6/120), 

tstanbül Miillile'tvekÜıli ıSabiit Baıtumilu'nun, 'isterine 
son verülen ve yeni alınan personel sayısına İlişkin Ta
rım, Orman ve Köy İşleri Bakanımldam (ö/'l'Zl), 

Istanlbul Milletve'kiıl'i Salbit Baıtumilu'nun, bam'ker-
lik olaylarınım ısonuçillaırına 'illi'şjküm Başbakamdan (6/122), 

Balîıkösir 'M'i'lllıetvdkil'i 'Davult Abaciigiil'in, Baılıikesftr 
t'li içme ve kull'lanima suyu ihtîyacına il'işlk'im Enerji 
ve Tabiî Kaiynalkılar Bakamından (6/130), 

îstambul 'Miliîldtvekilü Salbit Baıtumilu'nun, Şanlıurfa 
Tünelinin yaıpımına liilişik'in Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından (6/14İ2), 

fstanbul Mi'llleitvökiM 'Salbiit Baltumlu'nun, tsıtanbul 
Beş'iktaş Evlendirme DaireiSıimide Pazar gün'ü kıyılan 
bir n'ikâlha ilişklin İçişleri Bakanından (6/1143), 

ktanlbul Müllletvdkili Salbit Baltuımılu'mun, Eruh ve 
Şemld'inli çevresinde meydana ©elen anarş/ıık o'laylaıra 
ilişkin 'Başbakandan (6/146), 

îstamibul MiO'jeüVeki'li Sabit Batıuımlu'nun, Hükü
mete inltikall eden yolsuzluk dosyalarına 'ilişkin Baş
bakandan <6/147), 

'fobanbul Miililetvekili Salbit Baıtumlü'nun, b'iır bıan-
kianın genöl mlüldlürün'ün yapmış ıdlduğu düğüne illişkin 
Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısından (6/148) ve 

tsıtanbul M iıffle'fcvekHi' Salbit Baitumöu'nun, Isibaınbul 
- Pendik - Kadıköy ısalhJil yolunun yapnmıma ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından (6/149) sözlü ısioru 
önergeleri «oru sabipHerlimiin bîrden faızla sorusunun 
gıündemde yer alması medeniyle, tçt'üzıüğün 97 nci 
maddesi ıgereğince, 
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Adana M'illetvdkili Cüneyt Ganıver'in; 
Ankara Büyük Şehir 'Beledliye Başkanımca ucuz gı-

•da satışı yapan dükkânlarım 'taM'iye edilmesine ilişkin 
'Barbatadan (6/il3l2), 

Belediye teşkilatı almayan köylerde 'ispirtolu içki 
saitıştanının ya'salklanma'sına 'ilişkin Başbakandan 
(6/T34). 

Pasaport almak dçin müracaat eden vatandaşilarım 
durumunu incdleımdk üzere 'kuruiHduğu !iddia ddîlen ko-
müsyomuın tutumuna ilişkin içişleri 'Bakanından (6/135), 

17.8,1984 tarihli gazdfcelerde yer allan demokrasi 
i e ilgili beyanıma ilişkin Başbakandan (6/140), 

Kapılkule ioperasyonuna ilişiklin Başbakandan (6/15İ6) 
sözlü is'oru önergeleri ıslara sahibi izinli olduğundan, 

Ağrı iMilldtve'kili Paşa Sarioğilu'mun, İskenderun 
Ddmir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla alman 
k!üt!ük demirlerin işlenerek iç piiyaisaya sürüldüğü id-
dliasıın'a lilişkin Başbakandan sözl'ü soru önergesi (6/136) 
soru isaıhÜhi görevli olduğundan, 

İzmir 'M'ilîeüvdkil'i Rüşttü Şardağ'ım, Hükümetin 
Kiapıikulle Gümtrlük Kapısındaki yolsuzluk ile ilgili tu
tumuna ilişjkim Başbakandan (6/139), 

ıHaJtay Milletvekili Mustafa Mura!t Sokmenoğlu' 
nun, iglülbreye yapılan sıan zamma ilişiklin Sanayi ve 
Ticaret 'Bakanından (6/144), 

İstanbul Milletvekili Sabit ©atumlu'nun, Kapıku
le öütmrük Kapısındalki kaçakçılik alaylarıma 'ilişkin 
Malîye ve GümırÜk Bakanından (6/145) söztllü soru 
önergdleri mdhil verildiğinden; 

Ertelendiler, 
Erzincan Milldtvdk'ili Veysel Varal'un, Erzincan 

İli köylerinin elektrik sorununa 'ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/128) ile 

Tasan 
1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

137 nci 'Maddesinin ı(b) Bendinin Değiştirilmesi Hak-
'kımda IKamun Tal&amsı '(1/!6Q6) (İçişleri; fiayımdırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm kömliisyonılarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 27.9.1984) 

Teklifler 
1. — İçel 'Milletvekili Edip Özgenç'in, İçel İline 

Bağlı Tarsus İdesinde Tarsus Adı İle Yeniden Bîr İl' 

Sinop Milletvekili Haliıt Barış Çan'ın, Türkiye 
Radyo - TdleVizyon Kurumundalki tayin ve nakillere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin de (6/155) 
soru salhipleri 'ikinci defa cevap günlünde Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından düştüğü açıklandı. 

Tapu ve Kada'stro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştiriterdk Kabulü Hakkında Kanun Tasaırısı 
(1/523) ı(S. ISaıyılsı : 101) üzerindeiki görlüşmelar ta
mamlanarak tümü kabul edildi ve kanunlaştığı açık
landı. 

'Başbaıkamllık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kamım Tasaınisının (1/501) (S. Sayısı : 112) 1 inci ve 
müteakip mıalddelerini, İçtüzüğün 89 uncu maddesine 
göre geri alam Anayalsa Komisyonu raporunu hazır
layanla dığmldam, göraşıüilmıesi ertelendi.. 

Bakanlıkların iKuruluş ve Görev Esasları Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün 
ve 174 sayılı Bakanllı'klaırım Kuruluş ve Görev Esas-
'îan Hakkında Kanun Hükmünde Karamam enin Ba
zı 'Maddelerinin Kaildir ılıması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilrnıesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kamun Tasarısı (1/106, 1/500) (S. Sayısı : 113) üze
rindeki görüşmelere devam edilldıi; 20 nci madde'sine 
kad-aır (20 nci madde dahil) kabul edildi. 

27 Eylül 1984 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleş'ime saat 18.35'te son verildi. 

Başkam 
Başkaırav'ekili 

Halil İbrahim-Karal 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İçel Samsun 

D. Fikri Sağlar Süleyman Yağcıoğlu 

Kurulaması Hakkında Kanun Teklifi (2/142) (İçişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.9.1984) 

2. — Is'tanbul Milletvekili Ercüment Konukman'ım, 
Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisime 
ve VdtikiH 'Makamlara Dilekçe ile Başvurmaları ve 
Dilekçelerin Incelertme'sİ ile Karara Bağlanmasının 
Düzenlenmesi Halkkımda Kamun Teklifi (2/143) (Ana
yasa Komisyonuna) {Başkanlığa geliş tarihi : 27.9.1984) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

27.9J984 Perşembe 
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Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağssen'lin, 
1 Ocak - 25 Eylül 1984 tarihleri arasında Emniyet 
Genel Müdürlüğüne aılınan personele ilişkin İçişleri 
©akanından sözlü soru önergesi (6/WT) (Baışkanlığa 
geliş tarihi : 26.9.1984) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
hayvan ha'stallıklarına karşı kullanıillaın aşıların ithaline 
ilişkin Tanım, Orman ve Köy îşlari Bakaimridan sözlü 
soru önergesi (6/168) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.9.1984) 

(BAŞKAN — Ad dkunmalk surötÜyk yoklama ya
pılacaktır. Sayın miiildtıvek'illerinin 'salonda 'bulunduk
larını yüksek sesile ibelirimeılerinii' rica ediyorum. 

ı(Ylo!klama yapidı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
L — Şanlıurfa Milletvekili Bahri Karakeçili'nin, 

Yol Su Elektrik 18 inci Bölge Müdürlüğünün kal
dırılmaması hakkında gündem dışı konuşman 

iBAŞ/KAN — Gündeme geçmeden evvel 3 arka
daşıma gündem dıışı ıslöz vereceğini. 

Şanilıurfa Yldl Su Elektrik 18 'inci Bölge Müdür
lüğünün kaldırıimamaisı Ikonuısunda konuşmak üzere 
Şanlıurfa MilletJveMl'i 'Sayın Bahri Karakeçili; ha-
yurun efendim. ıflMDP sırallarından alkışlar) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naıllbanıtoğiu'nun, 

P.T.T. Genel Müdürlüğünlün Erzurum'daki binalarına 
ilişkin Ulaştırma Balkanından yazılı soru önergesi 
(7/211.) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naİban:toğlıu''nrun, 
Erzurum İlinin yol ısö'fluntuna ilişkin Bayındıriık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/212) (Baş
kanlığa (geliş tarihi : 26.9.1984) 

3. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nallhanltoğlu'nun, 
Tekel t'şleltimeleri Genel Müdürlüğünün Erzurum'daki 
'binaılarına 'ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/213) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
26.9.1984) 

(BAŞKAN — Sonradan Igelen sayın milleifvekilleri 
imzaladıkları 'bir tezkereyle başkanlığa geldiklerini 
'bildirsinler. 

Toplantı 'yetersayımız vardır, (görüşmelere ibaşlı-
yoruiz. 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Karakeçili. 
IBAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş-

ikan, Yüce Mealisin değerli üyeleri; konuşmama 'baş
lamadan önce foepiriizÜ saygı ve "sevgiyle selamlarını. 

Gündem dışı konuşmalar 'bir m'İTldtlyekiÖin'in en 
talbii Hıakkı 'olduğu gilbi, en e'tlk'ili silahıdır da. Maa
lesef ' Ibu Dür tonuşmalara öteden fceri gerek basın, 
gerek hükümetler ve gerekse TRT gereği gibi ehem-
mi'yet vermeyip; «IMted'Me 'kelâm, seçmene selam» 
şeklinde yorumlanmıştır. (MIDP sıralarından alkışlar) 

»••im- ••»-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli), Ehırmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 inci Birleşimini açıyorum. 

i n — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 
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Aslında 'böyle otaıamalı. Sayın Milletvekillerinin 
yapmış loildıuklan Iher gündem dışı konuşmaları bin
lerce, onbinlerce, hatita yüzbinlerce vatandaşın ıstı
raplarını, 'dertlerini (dile getiren ve 'bunlara 'bu çattı 
altırida çare 'bulmanın feryatları, yalvarışUan şeklin
de ıtelafic'ki edip, 'hiç olmazsa televizyonda 3-5 dakika, 
'basımda 3-5 satırla yer vermeleri şart olduğu gaibi, 
hükümetlerin de en azından 'taifenin edfci tavır alma
ları gerekmektedir. 

Sayın Mfletivekillleri, yüce huzurunuzu işgal eden 
gündem dışı 'konuşmamın konusu; Şanlıurfa 'hakkı
nın 'bir eknlelk 'kapısı oltan ve aynı zamanda o yö
rede yaşayan tllüim köylü vatandaşlarımızın içme su
larının yüzde #0 veya 90'ını 'temin eden, milyarlık 
makine ve yatırımlarıyla Şanlıurfa'da ıgüçlü bir eko
nomi sahası oluşturan '1'8 'inci Yol Su ve 'Elektrik 
Bölge Müdlüriüğlünün anlaşılmaz Ibır anlayışla ve ani 
bir hükümet kararnamesiyle kaldırılmasıdır. 

Vatandaşın ekmek 'kapısını kapatan, iman (kadar 
aziz dan içme suyunu vatandaşten esirgeyen karar-
'l'arın hiçbir vicdanda ve en geri kalmıış ülkelerin hu
kuk l'ittera'tlüründe Ibile yeri yoktur. !Bu İtip nev'i şah
sına münhasır karariarın hiçbir hukukî ve hiçbir 
ekonomik anllamı da olamaz. 

Kaldı kti, Anavatan 'Partisi ıgerefc /seçimler öncesi 
ve gerekse seçimler sonrası Güneydoğu Anadolu 
Bölgesine, ^özellikle 'Şanlıurfa'ya ayrı özen ve önem 
vereceğini, hatta !bu yörelerin 'kalkınması için Özel 
'bir bakanlık 'kuracaklarını çok 'kez ifade etmişlerdir. 

Sayın mlldtivek'Jllerİ, iktidarları üzerinden henüz 
8-9 ay geçmeden bunun aksine, yufkanda da ifade 
ettiğim Igilbl, Şanlıurfa'nın tek ekmek kapısı ve su 
kapışı olan '1'8 inc'i YSE 'Bölge Müdürlüğünün kal-
dınlması dolayının Ifelk izalh sebebi, olsa olsa, Şanlı-
ıMaMı hemşerilerimizin ön sezgİleriyle «nasıl olsa 
Ibiu ik'İÜdar 'iş yapamaz» anlayışı ile mahallî (seçi'miler-
de ANİAP iktidarına, ilde olduğu 'gibi hiçbir ilçede 
de belediye başkanlığı koltuğunu 'kaptırmadığı için
dir 'ki, Şanhurfalı vatandaşlarımıza eza ve ceza ol
sun diye Ibu kararı vermiş olduğu kanati kesinlik ka
zanmıştır. 

iBöyle haksızlık olamaz. Vatandaşın ekmeğiyle, 
suyuyla oynanamaz Sayın Hükümet... 

'DEVLET BAKİANI KÂZIM OKSAY <JBöJu) — 
Balkana hiltap et, Başkana; Hükümete değil 

IBAHM KARAKEÇİM ((Devamla) — Derhal bu 
Ikararidan vazgeçmek lazırridır. Çünkü b'ir bardak su
ya 'ihtiyacı 'olan 'bu ilde ve her "sene susuz yaz geçi
ren ibinfteroe yerleşim ünitesinin su ihtiyacı görevini 
şerefle, zevkle ve şevkle ifa eden gerek geçici ve ge

rekse kadrolu 2 000 »işçi ve memuru bünyesinde ba
rındıran; akşamüstü babalarının, ağabeylerinin, eş
lerinin evine açlık erzakı getirmek ümidiyle kapıda 
bekleyen bir o kadar; belki üç, b'eilki diör*t m'Mi ka
dar insanın 'hayatıyla, ekmeğiyle oynamaya hiç kim
senin halklkı yoktur değerii rriilletvekMeri. (İMDP ve 
HP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca bu kadar işgücüne bel bağlayan esnafı
mızın belini ibü'kmeye de hele hele hiç kimsenin hak
kı yoktur. 

ÎSMAİL SARUHAN (Ankara) — Seçmene se-
Jam... 

BAHRİ KARAlKBÇlIJt (IDevamla) — Daha de
min söyledim; bu seçmene sedam değildir. Bu, bin 
'derflerin bir 'ifadesidir sayın milllevek'Iletri. Sayın 
özal hükümdtinin bu kararından bir an evvel vaz 
ıgeçmesini dil'îyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili, lütfen karşılıklı 
konuşmayın. 

İBAHRİ KAIRAKİEÇİUI (Devamla) — Tüm dün
ya ye Türk 'Kamu vicdanında kahramanlığını ispat 
dtimiş Urfalı kardeşllerime 'bir «Şanlı» unvanı veri'l-
mesüyl'e 1(8 inci YSE Bölge Müdürlüğü feda edile
meyecektir, arkadaşımı. 

Konuşmamı, Şanlıurfalı karideslerimden gelen yüz
lerce telgraf ve mektupların içerisinden bir pasajı 
okuyarak bitirmek İstiyorum. Binlerce böyle mektup 
ıgeldi, en iyisini 'seç'İyorum. 

'«Yazıklar ofeun. Bizi tem'süll etoek üzere bulun
duğunuz mevkilerden ses çıkarmayanlara yazıklar ol
sun. Şanlıurfa*daki köylüsüne yol, su, elektrik getiren 
1'8 inci bölgenin dağılmasına ses çıkarmayanlara ya
zıklar oton.» diyor vatandaş. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. <MDP ve HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakeçili. 

2. H- \Aydm İ/Milletvekili Ertuğrul pökgün'ün, pa
muk taban fiyatları jve orman [köylerinin durumu hak
kında gündem dışı [konuşmast. 

BAŞKAN — Pamuk taban fiyatları ve orman 
köylerinin durumu konusunda konuşmak üzere Aydın 
Milletvekili Sayın Ertuğrul Gökgün; buyurun efen
dim. (ÎMI>P sıralarından alkışlar) 

BRTUGRUL GÖKGÜN (Aydın) Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken heplinizi say
gıyla selamlarım. 

Tatilde seçim bölgelerimizdeki köylü, çiftçi, esnaf, 
işçi, memur, emekli ve sanayici seçmenlerimizde ve 
sade vatandaşlarla kahvelerimde, bağ ve bahçelerinde, 

file:///Aydm
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tarlalarında ve işyerlerinde görüşüp konuşmak ve 
fikir alışverişinde bulunmak fırsaitmı elde etmiş bu
lunuyoruz. Bu görüşmeler sonunda edindiğimiz in
tibalar, neresinden bakılırsa bakılsın çok. üzücü. Hayat 
pahalılığı ve işsizlik vatandaşın belidi bükmüş va
ziyette. 

Kıöylü ve çiftçilerimiz yaz boyu gece - gündüz 
toprakla, tabiatla ve pahalılıkla güreşerek, canını di
şine takarak ürdttiği tarımsal ürünlerinin para et
meyişinden, tespit edilen taban fiyaltlarının yetersiz
liğinden, tüccarın ve tefecinin eline düşme korkusun
dan dertli ve .tedirgin. Esnaf salbantan akşama kadar 
dükkânında bomlboş oturarak alışveriş yapmadan 
evine umutsuz dönmekten; işçi, memur ve emekli 
a'kıl almaz zamlarla her gün ağırlaşan geçim sıkıntı
sından; sanayici yüksek faizlerden, borçlardan, iflas 
etme korkusundan dertli, üzgün ve endişeli. 

'Başını sokacak bir yuva ve iş bulamayacak kadar 
fakir sade vatandaş yalnız kuru ekmeği dahi alama
ma korkusu içinde kıvranmakta ve Ibize hitaben; «Siz 
neden Mecliste bizim dertlerimizi dile getirmiyorsu
nuz? Biz hayat pahalılığı ve her gün yapılan zamların 
altında çatır çatır ezilip feryat ederken, siz neden 
muhalefet görevini yapmıyorsunuz? Çalışmalarınıza 
ait gazetelerde tek bir satır habere rastlayamıyoruz, 
televizyonda da sizleri hiç göremiyoruz, yoksa Mec
lise de mi gitmiyorsunuz?» demektedirler. 

Demokrasiyi hazmetmiş, çağdaş uygarlık yolunda 
yürümeye devam eden aziz milletimizin bu soruyu 
milletvekillerine sormak analarının ak sütü kadar he
laldir arkadaşlar, Vatandaş hiç olmazsa seçip Yüce 
Meclise gönderdiği milletvekillerinin, partilerin çalış
malarından haberdar olmak istemektedir; yeterli bilgi 
almak ihtiyacını duyarak, kendilerini teselli edecek 
haber kaynaklarını aramaktadır. Vatandaş yeterli ha
ber alamadığı için yanlış kamuoyu oluşmakta, bu da 
demokrasinin zedelenme ihtimalini düşündürmektedir. 

Vatandaş, Meclis çalışmaları hakkındaki haberler
le tatmin olamamaktadır. Bu görevi yapacak basın ve 
TRT'dir. Biz, Yüce Meclis açıldığı günden beri, mu
halefet milletvekilleri ve partileri olarak vatandaşları
mızın dertlerini ve sorunlarını bu kürsüden etkili bir 
şekilde ciddiyetle dile getirdik, Hükümeti ve iktidarı 
uyardık; onlara sırası geldikçe yol da gösterdik, bun
dan sonra da bu görevimizi en iyi şekilde yapmaya 
devam edeceğiz, bunu vatandaşlarımıza duyurma im
kânlarını da arayacağız. 

Son günlerde, tarımla uğraşan köylü ve çiftçi va
tandaşlarımızın, orman köylerinde oturan ve orman 
içinde işçi olarak çalışan vatandaşlarımızın feryatları 

artmış bulunmaktadır. Pamuğa, buğdaya, pancara, 
tütüne, çaya ve fındığa verilen taban fiyatları, vatan
daşlarımızın emeği bir yana, masraflarını dahi kar
şılayamayacak bir düzeydedir. Zamlar ve bir türlü 
aşağıya çekilemeyen enflasyon nedeniyle malı her gün 
değer kaybeden, malını yok pahasına peşin para ile 
tüccara satıp zarurî ihtiyaçlarını karşılama mecbu
riyetinde olan üreticilerin ve tarımla uğraşanların elin
den tutulmalıdır, Hükümetçe gerekli destek sağlanma
lıdır. Bu konuda zaman kaybı kısa bir gelecekte millî 
ekonomimizde büyük yaralar açacaktır. 

Gübreye ve tarımsal ilaçlara yapılan zamlar ne
deniyle bazı çiftçi vatandaşlarımız tarlalarını ve ekili 
arazilerini tabiata terk etmişlerdir, bu yüzden rekolte 
de düşüktür. Bu husus dikkate alınarak taban fiyat
larının Hükümetçe yeniden gözden geçirilmesini, akar
yakıta paralel olarak bütün ürünlerin fiyatlarının gü
nün şartlarına göre acele ayarlanmasını istiyoruz. 

Orman içinde ve ormanın yanında oturan köylü 
vatandaşlarımıza yanı'başındaki ormandan ihtiyaçları 
için odun tahsis edilmemekte, uzak köylerden odun 
tahsisleri yapılmaktadır. Bu da geçim darlığı içeri
sinde bulunan kırsal bölgedeki vatandaşlarımızı pe
rişan hale sokmaktadır. Vatandaş bağındaki, bahçe
sindeki kurumuş ağaçlarını dahi evine getirememekte
dir. En önemli varlığı olan iş hayvanı elinden alınıp 
satılmakta, malî gücü dışında verilen cezalar orman 
köylülerini canından bezdirmektedir. Kırtasiyecilik bu 
konuda en üst düzeylere ulaşmıştır. 

Henüz orman köylerinin çoğuna kadastro girme
miştir. Bu yüzden tarla ve orman hudutları belirgin 
bir şekilde tespit edilmediğinden, tarımsal üretim bü
yük zarar görmekte, vatandaşlarla devlet görevlileri 
âdeta birbirleriyle saçsaça, başbaşa yaşamaktadırlar. 
Sonuçta millî ekonomimiz ve ormanlar büyük zarar 
görmekte, vatandaş huzursuz ve perişan olmaktadır. 

Ormanlarda çalışan işçilerin durumu daha acıklı
dır. Ormanlarda çalıştırılan işçilerin hiçbirinin hayat 
güvenceleri yoktur. Aldıkları ücret alınteri ve emekle
rini dahi karşılamamaktadır. Herhangi bir iş kaza
sında ve olumsuz bir olayda onları koruyacak ve elin
den tutacak sigortaları da yoktur. 

Hükümet, bilhassa demiryolu gibi uzun bir isme 
sahip Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı; lütfen 
köylü ve çiftçi vatandaşların elinden süratle tutunuz, 
üreticileri destekleyiniz, onları perişanlıktan ve acılar
dan kurtarınız, taban fiyatlarını düzenleyiniz, köylü 
ve çiftçinin sırtından holding besleme huyundan vazge
çiniz. (M.D.P. sıralarından alkışlar) Ortadireği ıstıra-
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ba sürükleyen; «Et yemeyin, domates yemeyin, pata
tes yemeyin» gibi gayri ciddî laflardan vazgeçiniz. 
(ANAP sıralarından, «Sayın Başkan 15 dakika oldu» 
sesleri) 

Sayın üyemiz, rahatsız mı oluyorsunuz? Milleti
miz çatır çatır pahalılığın altında ezilmektedir, lütfen 
dinleyiniz. Buradan yemin ettik, dinlemeniz gerekir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, kişilere hitap etmeyin. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Süren de dol

du; süren 25 dakika değil hem. 
BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 

efendim, konuşmasını bitirsin. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bitiyor 

efendim, sabredin bitiyor. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bir şey anla

mıyoruz söylediğinden. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Anlarsınız 

efendim, lütfen, yanıma gelin izahat veririm ben size. 
BAŞKAN — Sayın konuşmacı, siz konuşmanıza 

devam edin. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hay hay 

efendim. 
Hayvancılık çökmek üzeredıir. Hayvancılıkla 

uğraşan vatandaş perişandır. Salgın hayvan hastalık
ları alıp yummuştur, tahribata neden oıimalkltadrr. Bu 
yüzden Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığını gö
reve davet ediyor ve süratle gerekli tedbirleri alma
sını istiyorum.. 

(İzlenimlerimin kalan kısmımı Ibaşka bir oturımda 
arz etmek üzere sözlerime san verirken, hepinizi 
sayiguytla ısdamlıyloruım. ı(HP ve MÖP sıralarından 
alkışilar). 

IBAŞKİAN — Teşekkür öderim Sayın Göklgün. 
3. — Sinop Milletvekili H. Barış Carim, Türki

ye Radyo Televizyon Kurumundaki kadrolaşma ha
reketi hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Türkiye ıRadyo ve Televizyon Ku-
ruımuındafci kadrolaşma hareketli komulsunüa konuş
mak üzere Sinop IM'illetvek'M'i Sayın ıBarış Cam; bu
yurun efendim. «(HP .sıralarından alkışlar). 

H. BARIŞ CAN '(Sinop) — Sayın Başkam; sayın 
milletvekilleri; konuşmalına başlamadan önce Yüce 
Heyetinizi ısıaiyfgıyla selamlarımı. 

TRT yaklaşık 45 milyon kişiye hbr ıgün yayın ya
pan, bu yüzden yaşlısından gencinin, memurundan 
esnafının, öğrencisinden çalışanınıni; özetle her kesi
min, herkesin ilgilendiği, /gözünü ayırmadığı bir ku-
ruluışuimuzdur., 

'Böyle bir yayın kuruıluşumuzun kendi yasasıyla 
kendisime verilen görevleri objektif ve ıtaraflsız şekil

de, kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi 
-için yeterli yayın yapmasını beklemek de hepimizin 
dileği. Ancak, TjRTn'im bu görevini yaptığını söyle-
mek bugün me yazık ki mitokün değiıMir. Ekran ve 
mikrofonlarında halkı aydınlatan program ve ha-
,'beıil'ere arttık tesadüfen tanık olabiliyoruz. Haberler, 
Hükümet üyelerimin boy göslterdiği arena ıha'line ge
tirilmiş, her ay yayınlanan «tferaatım İçindem» prog
ramları da buna adeta ıtuz-biber ekmeye başlamış
tır. 

Türkiye'de iadece Anavatan Partisi ve onum ikti
darı yoktur. Türkiye'de siyasî partilerimizin temsil 
eiltiği miilyonlarea vatandaşımız ve onların mensubu 
bulunduğu toplum kesimleri de vardır; onlar da bu 
ülkenin insanlarıdır. TRT, onların da seslerini du
yurmak, onlara da ekran ve mikrofonlarında yer 
vermek zorundadır. Bu, 2954 sayılı Radyo ve Tele
vizyon Kanunu ile TRTtye görev olanak verilmiştir. 
Ancak TRT, ıgeçmiş dönemlerde örneklerini yaşadı
ğımız ince taktiklerle bu görevini geçiştirip, iktidar
ların borazanı haline çok kolay geltirildbilmişltîr. Bu
gün de aynı süreci yaşamaya başladığımızı 'görme
din üzüntüsünü duyuyoruz. TRT iktidarın borazanı 
olamaz ve TRT millete kulak vermek zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, her meslek dalımın kendine 
Öagü özellikleri vardır. Yayıncılık Ida, uzmanlığı ge
rektiren bir rnıeslekltir. Her gün 45 rniyon vatanda
şın karşısına çıkan TRT, uzmanlaşmaya, kariyer ve 
lîyakata dikkat ötmeyerek, haber ve programları 
planlayan, hazırlayan ve sunanları bu ölçülere uy
mayan kadroların eline teslim ederse, sonucun ne 
olacağını takdirlerinize bırakıyorum. 

TRT, bir süreden beri kamuoyunda .sürekli eleş
tiriliyor, hait'ta Sayın ,Başbakan Turgut özal bile, İz
mir'de yayınlanan bir gazetede çıkan habere ©öre, 
TRTMen memnun olmadığı/m ifade ediyor. Siyasî 
partilerin temsilcileri ve basın mensuplarının üye ol
dukları derneklerin yetkilileri bu kurumdaki uygu
lamaları eleşltliriylodar. Gazetelerde sayfa, sayfa ha
berler çıkıyor. Bazıları1: 

«TRTMe operasyon yapılıyor, kadrolaşmaya gi
diliyor.» 

^Kapatılan ve halen yangılanan bir siyasal parti
nin yandaşları kililt noktalara geltiriliyor.» 

«TRTlde obalar kuruluyor». 
«TRT kurdum ve hilâlin simgesi olamaz» ve bu

na benzer haberler. 
Evet sayın milletvekilleri, basında bu haberler 

çıkıyor, ıgazetelerün değişik siyasî görüşlere sahip kö-
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şe yazarları TRT'yi eleştiriyorlar ve bir noktada bir
leşiyorlar,- TRTVle kadrolaşma var-

iBölyflesi (bir ortamda (halikın vergileriyle ayaklta 
duran TıRTMe otlup bitenlere seyirci kalamayız. Yü
ce .Meclisimiz konuya öl atmalıdır. TRT, foaşılbbş bı
rakılacak 'bir kurum değildir. ıKamu kurum ve kuru
luşlarımın hukuka uygun olarak çalışıp çalışmadığı
nı konfeolle görevli, başta Devlet Denetleme Kurulu 
dlmak üzere, tüm demetlim organları biran ömce ha
rekete geçmelidir, ıgerçek ne İse on'taya çıkanilimalıldıır. 
Bu yapılmadığı takdirde ve basında çıkam haberlerde 
fodlirftiılen hususlar (gerçekleştiğimde Ibelki iş işten ge
çecektir., 

Demokratik bir toplumda fanatik düşünceli belli 
rriilhrakların yandaşlarının çördklıendiği, kilit noktala
ra yerleştirildiği kadrollaşma operasyonları sonucu 
TRT içten fetihddilecek; «Tdk parti, tek lider» diyen
lerin yönetimimde demokrasimiz içlin kanayan bir 
yara hailine gelecektir. 'Bundan, küçük fota" azınlığın 
dışında, .toplumumuzun a'sigarî demokratik ilkelerde 
fbirleş'en, demokratik parlamenter sisteme ıgönül ve
ren herkes zarar görecek/tir. 

Sayın milletvekilleri, altom nasıl kuâlamılış ama
cına bağlı olarak insanlık için hem yaradı, hem de 
mahvedici ise, kale iletişim araçları da öyledir. Hele 
radyo ve (televizyonun, milyonlarca insana hitap et
mesi açışımdan ayrı bir yeri vardır. Nazi Almanya' 
sıında Göbels'in ırkçı amaçları içlin radyoyu nasıl kul
landığı hâlâ belleklerimizdedir. Tarihten ders almaz 
isek bundan hepimiz zarar.görürüz. TRT'nin tek ses-
Üi hale 'gelmesine izin verilemez. Eğer TRTldelki kad
rolaşmaya «Dur» denillmezse, korkanım ki; bugün 
(bu uygulamalara ses çıkarmayanlar ya da hoştgörüy-
le bakanlar da bir gün dkran ve mikroftonun kendile
rine kapatıldığımı ıgöreödklerdir; ama o zamam, «Atı 
alan Üsküdar'ı geçmiş olacaktır» 

Yüce Heyetin'izi saygıyla 'selamlarım. (HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
DEVLET BA/KAİNI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Hükümet adıma cevap venmek istiyorum. 

BAŞjKAN — Cevap vermek istiyorsunuz. İçtüzü
ğümüz hükmüne göre Hükümet gündem dışı konuş
malara cevap verdhilir. 

iBuyurun Sayım Bakan. 
/DEVLET ıBAlKANI A. MKİSUT YILİMAZ (Ri 

ze) — Sayın Başkan, sayım mMdtVekileri; Sayım Baş
kanın fo'iraz önce atıf yaptığı İçtüzük maddesini oku-
yorum; 

«(Meclis Genel IKuruluna duyurulmasında zaru-
rdt görülen olağanüstü acdle hallerde ıbeşer dakikayı 
geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye 
gündem dışı söz verilebilir. Hükümet bu konuşmalara 
cevap verdb!ilir.» 

Niye okuyorum? Şunun ,ilçin okuldum: 
Sayın iBarıış Can bu konuda; yani TRT'ddk'i ata

malar konusunda ibir sözlü soru önergesi vermiştir. 
Biz bu ıslözlü sorunun eevalbını hazırladık, iki gündür 
kendisini IbdM'iyaruz. ilki defa ü'slt üste oturuma gel
mediği için sözlü soru düştü; ama şimdi Sayın Barış 
Can, bu okuduğum içtüzük maldldesline göre, Genel 
(Kuruda duyurulmasında olağanüstü acil bir durumun 
mevcut ıdliması ıgereken gündem dışı soru ımüesisesesi-
ni bu almaçla kullanıyor. ı(ANAP sıralarımdan alkış
lar). 

H. BARIŞ CAN '(Sinop) — Olağanüstü acil bu. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O "takdir ıBaşkan-

lığındıır. 
BAŞKAN — Sayım Balkan... 

/DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ .(De
vamla) — Beyefendi, olağanüstü aoMse iki gündür 
merddesiimiz?. ı(HP sııralarmdan gürülitüller.) 

iBAŞKIAİN — .Sayın Bakan, bir dakika dfendiim; 
ibir dakUka efendim... '(1AİNAP ve HP sıralarından gü
rültüler^ 

ıSaiyın Bakan, bu husus Başkanlığımıza ait bir ko
nudur. (Konu incelenmiştir. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 'Omun için kendisine söz verilmesi 
uygun bulunmuşJtur. Artılk bu konuyu konuşmayın, 
(lütfen 'Cevabınızı lütfddin. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Başkanlar 
Tüzüğe (göre söz verir, 

iBAŞIKAN — Tüzüğe göre »öz verdim. (ANAP 
ve HP sıralarından gürültüler) 

IB'ir dakika Sayım Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MEİSUT YILMAZ (De

vamla) — Buyurun, 
IBAŞİKİAN — Sebep olduğunuz durum, Başkan-

. lnk... 
ALt AHSAN ELGtN (İçel) — Bakan foizfi tahrik 

ediyor. Hakkı yok tahrik erömeye. Bu gemçleri birebi
rine düşürmeye, tahrik etmeye halkkı yok. ((Gürültü
ler). 

BALKAN — Bir (dakika .efendim. 
(DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Beyefendi, sizlin arkadaşınız gündem dişi 
konuşma maddesini ihlal etfc'ijği g'ifol, siz de şu andtt 
İçtüzüğün 66 ncı maddesini ihlal ediyoırsunuz. Ora-
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dan konuşamazsınız bir kere. (Gürültüler) Orakları 
konuşamazsınız bir kere, 

HÜSEYİN AVNİ OÜUBR .((İstanbul) — Sayım 
Başkan, oradan konuşmasını engelleyin, Ibi'z de bu
radan konuşmayalım. ıflGürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim. 

DEVLET BAKJANI A. MBSUT YILMAZ (De
vamla) — Buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükülmet bu konuşmalara cevap ve
rebilir. Bumdan başka hiçbir yetkiniz yok orada. (HP 
sıralarımdan ^Bravo» ,se»sll«ri, alkışlar) 

Yalnız ,cevap verebilirsiniz. (ANAP sıralarından 
güırülltüler), 

ÜSMA1ÎL SARUHAN (Ankara) — Bakan îçlfeü-
züğü okur. «Okuyamaz» diye kaide mi var? (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Men.... 
Sayın Bakan, sebep olduğunuz durumu görüiyor-

sunuz. (ANAP .sıralarımdan (gürültüler)., 

»DEVLET BAKANI A. MBSUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Başkan, bu tutumumuz karşısında 
cevap ıhakkımı kulanmıyorum. (1AN1AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

[BAŞKAN — Buyurun ©fendim, 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İstanbul Milletvekili Kemal Özer'in, hasta
lığı nedeniyle 29.9.1984 tarihinden itibaren 3 ay için-
li sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi (3/548) 

ıBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında bir sayın millet-
vektiline izin ve ödeneğinin verilmesine ilişkin Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkan/lığının tezkereleri 
vardır; lokuıtup ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Türkiye (Büyük MHHeft Meclisi Genel Kuruluna 
(fstanbull ıMiMdüvekli Kemal Özer'in, hastalığı ne

deniyle 29.9.1984 (tarihinden itÜbaren 3 ay izinli sa-
yiması, Başkanlık Divanının 26.9.1984 tarMi ıtoplan-
tısında uiyguri görüılımüşlfijr, 

Genel Kurulun onayına sunulur, 

Yıîdırmı Akibululti 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Baskanvek'ilj 

BAŞKAN — lOkunam Itezfcereyi onayınıza sunu
yorum: Kalbul edenler... E'toeyenfer... Kabul edimış-
tir. 

2. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında ara
lıksız olarak iki aydan fazla izin alan İstanbul Mil
letvekili Kemal Özer'e ödenek ve yolluğunun veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/549) 

.BAŞKİAN — Diğer tezkereyi oku'tuyorutm!: 
Türkiye Büyük Mıilet MeeÛsi Genel (Kuruluna 
(Hastalığı medeniyle Ibu yaslama yılında aralıksız 

olarak iki aydan lazla izin alan İstanbul Milleltlvekili 
-Kemal özer'e ödenek ve yolluğumun verlelbiılmesi, 
İtçttüzüğün 130 uncu «nadidesi gereğince Genel (Kuru
lun onayına sunulur. 

Yıldırımı Aklbulut 
Türkiye IBüyük Milat MeclM 

ıBaşkanve'kilıi 
BAŞKAN — Bu tezkereyi de onayınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Bflm'eyenler.., Kaibül edilmiştir. 
3. — 20.8.1981 Tarihli ve 2512 sayılı Başbakanlık 

Deniz Teşkilatı Hakkında Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesinin 
İçtüzüğün 76 net maddesine göre geri verilmesine 

, dair Başbakanlık tezkeresi (1/536, 3/550) 
BAŞKAN — (Başbakanlığım, fttftüzüğüımlüzüm 76 

ncı maddesine ıgore verilmiş Ibir tezkeresi vardır, oku
tuyorum!: 

Türkiye Büyük Milât Meclisi Başkanlığına 
% i : 22.ı6.1W4 (tarihli ve IS/ılOl-1751/0489(1 sayı

lı yazılmız. 
fl|gi yıaızimızla (Başkanlılğınıza sunulan «20.8.1981 

'tarihli ve 2512 sayılı •Başbakanlık Deniz Teşkilatı 
Hakkında Kanununun Yürüdükten Kaldırılmasına 
'Dair Kanun Tasarısı»' Ve (gerekçesinin, tçltüzüğün 76 
ncı maddesime ıgore yeniden incelenmek üzere geri 
^önderimasini arz edenim. 

Turgut özal , 
Başbakan 

BAŞKAN — Plan ve Bültıçe Komisyonunda bulu
nan bu ıtasarı Hükümete ıgeri verilmiştir. 

4. — TBMM., Gündeminde bulunan İzmir Mil
letvekili Mahmut Akkılıç ve 14 arkadaşının «Hay
van Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifhnin İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre Tarım Orman ve Köy İşle
ri Komisyonuna iadesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(2/59, 3/551) (S. : Sayısı: 114) 

BAŞKAN - - Ba&Jbalkanlıgın.lbk (tezkeresi dalha 
vardır, okulfcuyorumı: 
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Türkiye ıBüyük Millet Meclîsi iBaşkarilığına 

Türküye IBüyük M Met Meclisi Genel Kurulunun 
26.9.1984 tarihli gündeminin 14 üncü sırasında yer-
allan İzmir (M'Melövekili Malhmut Akkılıç ve 14 Arka
daşının, «Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu» tekli
finin '183 ive 212 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
nameler çerçevesinde müzakere edilmesini sağlamak 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hatay MillevekiH Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (61114) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, ıgündemdn 
«Sözlü Sorular» kısanına geçiyoruz.. 

Birinci sıradaki, Hatay Milletvekili Muıta't Sök-
men'oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
nun görüşmesine başlıyoruz, 

Sayın Sökknenoğlu?.. ıBurada. 
(Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertdenmdştir. 
2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

(BAŞKAN — İkinci sırada, fetianlbul Mffiefövek'ili 
Sabit Batumlu'nun, Devlet İhale Kanunumdan doğan 
ilıale 'fiyat farklarına ilişkim Bayındırlık ve îskân Ba
kanından sözlü ısioru önergesıi vardır. 

Sayın Batumlü?.. ıBuralda, 
İBu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, iş

lerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin sözlü sorusu ve ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un cevabı (6/120) 

ıBAŞKAN — Üçüncü sırada, İstanbul Milletve
killi Salblt Baltum'lu'nun, işlerine son 'verilen ve yeni 
alınan personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
ısözllü soru önergesi vardır. 

Sayın Batuimlu?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Ulaştırma /Ba

kanı?.. Burada., 
Soruyu okutuyorum: 

maksadıyla İçtüzüğün 89'uıncu maddesine göre, Ta
rım Orman ve Köy İşleri Komisyonuna ladesimi arz 
ederim. 

Turgufti Özal 
Barbakan 

iBAŞjKAN — Söz konusu teklif de, İçtüzüğün 89 
UIKOU maddesine göre ilgili Komisyona geni verilmiş-
îtir. 

Türkitye Büyük Miilelı Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırıtlmasına ' aracılığınızı arz 
ederim, 

Saıylgİarımla. 
Salbit B'altuimilu 

Dstöanlbul Milletvekli 

(Bakanlık görevine başladığınız günden bugüne 
ka'dar, Bakanlık ve 'bağlı kuruluş ile kurumlarından 
ne kaldar memur, sözleşmeli, işçi çalışanlardan kaç ki
şinin işine son veriteiştilr? Ve yine Bakanlık kurulu
şu ile yan kuruluşları ve kurumlarına ne kadar yeni 
memur, sözleşmeiM, işçi elemanlarının alınmış oldu
ğunu yüce Meclise açıklamanızı ara ve talep ediyo
rum. 

.BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

U'UASTIRMİA BAKİAM VEYSEL ATAISOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli miletıvekilleri; 
müsaadenizle İsttianlbul MileÖvelkMi Sayın Salbit Ba-
'tümlu'nun sözlü storu önergesine cevap olmak üzere 
Bakanlığım ve bağlı kuruluşlarında göreve başladı
ğım tarilhitien bugüne kadar işine son verilen ve işe 
alınan personelin durumunu adeten ve gerekçeli ola
rak arz ediyorum. 

(Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında işine son 
verilen ıherlhanigi bir personel talunmamakitadır. Bağlı 
'kuruluş'larımızda ise, doğruca kuruluşlarımız tarafın
dan sivil veya askerî malhikeme kararına müsteniden 
veya İşlenilen disiplin suçlarının ağırlığı nedeniyle, 
kendi perisıonel yönetmeliklerine göre disiplin kurulu 
kararıyla bazı personelin ilişkileri kesilmiştir. Toplu 
İş sözleşmesi kapsamına giren suç işlemiş, personel, 
yine ilgili kuruluşlarca sözleşme hükümlerine göre 
işûen uzaklaştırılmıştır, Kuruluşlar itibarîyle bunla-
rın aLdeleri şöyledir: 

'PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünce 33 personel
den 8Mnin sSvil malhkeme, aslinin askerî mahkeme 
kararına müsteniden, 23iünün personel yönetaıeliği-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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ne göre dMp*Mn kurulu kararıyla işlerine son veril-
mişltir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğünce 9 "personellden 5'inin sivl mahkeme kararına, 
4'ünün Disiplin Kuırullu kararımla müsltenMen işlerine 
son verilmiştir. Ayrıca 2333 sayılı Kanuna göre ça
lışan 3 personelin sözleşmesi sürçerinin bitimi sonun
da yenifflenmemıişftir., 

Türk Hava Yoları Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürlüğünce 8 personelden yurt dışırida görevi yaban-
cı tabiyeMi birinin (mahallî memurdur) mahallî mah
keme kararına müsteniden, 7'sinin toplu iş sözleşme
si huMmllerine göre işlerime son verilmiştir. 

Uçak Servisli Anonim Şirketi Genel Müdürlüğün
ce 8 personelin belirli süreli söyleşmeleri süre bilti-
miride sözleşme hükümlerine göre yenilenımıemiiStİr., 

Türkiye Denizcilik Kuruimu Genel Müdürlüğün-" 
ce 40 personelden 27Tsıinin disiplin suçlarından, 13 'ünün 
devamsızlıktan toplu iş Sözleşnıesilne göre işlerine 
Son verilımişltiir. 

•Denizcilik Banflctasr̂ Deniz Nakliyaitı Türk Ano
nim Şirketi Genel Müdürlüğünce de 17 personelin 
işline disiplin suçları nedenliyle toplu iiş sözleşmesi 
hükümlerine göre son vertihnişltir. 

Yeni alınan personel sayılarına gelince: 
Hükümetimizin göreve başlaımasınldam önce ata

ma müsaadeleri verilerek sınavları yapılmış, güvenlik 
soruşliurmalaın nedeniyle Bakanlık dönemine intikal 
eden Bakanlığımızın taşra teşkilaitmlda 48 kişji, PTT 
Işlöfimesi Genel Müdürlüğünfcle 2726 kişi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürllüğünide 893 kişi, Türk Hava Yolları Genel 
Müdürlüğünde 39, Uçak Servisi Anonim Şirketi Ge
nel Müdürlüğünde 65, Hava Meydanları İşlenmesi 
Genel Müdürlüğünde 51 olmak üzere toplattı 3 822 
memur; aynı maJhiyetöte olmak üzere PTT İşletmesi 
Genel Müdürlüğünde 24, Demiryolları İşleDmesi Ge
nel Müdürlüğünde 9(5)1, Uçak Servisi Anonim Şirke
ti Genel Müdürlüğünde 25, Türkiye Denizcilik Ku
rumu Genel Müdürlüğünde 565, Deniz Nakliyat. 
Genel Müdürlüğünlde 124 olmak üzere toplam 1 689 
işçinin tayinli yapılmıştır. 

,'Bizim (göreve başlama Itarihimizden Önce sınavla
rı yapılan, rormaliltfeleri (tamamlanan hu işlemlerden 
sonra, Hükümetimizin igöreve başlaımâ'sıyla bunların 
dışında (Bakanlığımıza sadece 2333 sayılı (Kanuna göre 
sözleşmeli personel ve !2I1 memur, Uçak IServilsi Anıo-
nîm Şirketi Genel IMüdürlügünıe ise isadece 18 memur 
9 işçi atanmıştır. 
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Genel (Kurulun »takdirlerine saygıyla arz ederim. 
(ANİAP sıralarından alkışlar)* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibinin ilave edeceği bir husus var mı? 
SABİT (BATOMUU Itftıstanbul) — Evet Sayın Baş

kan., 
BAŞKAN — (Buyurumuz ereridlıra 

SABİT IBATUIMİAJ itfıstanbul) — Sayın İBaşkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Ulaşftırma İBakanımıza; 
sormuş olduğum somya vermiş oklukları cevap için 
huturunuzda 'teşekkür ederim. Ayrıca bütün bu sıra
ladığı rakamların tarafıma da yazılı olarak verilme
sini kendilerinden Özellikle rica ekliyorum. 

(Bunun dışında, kenüilerinJin işe başladığı (günden 
bu 'tarafa, daha önce karar verilmiş ve imtihanları 
yapılmış sözleşmeli veya memur olarak alınanların 
dışında, kendine ba'ğlı olan kademelere işçi statüsün
de alman kişiler var ise, onların da lıislbeıye ilave eldil-
mesini iglönülden isltiilyoruim. 

UDAŞTIR1MIA IBAIKİANİI VEYSEL ATAlSOY 
'(Zonguldak) — (İşçi olarak 9 kişinin altanmış olduğu
nu söyledim Sayın İBaşkan. 

SABİtfT lÖATUlM'LU (DöVa'mla) — IBunun (dışında, 
halen görevde bulunan Türk Hava Yolları Genel Mü
dürünün yerinde kalıp kalmayacağını Sayın Baka-
nmuzdan huzurunuzda soruyöruim; bir. (ANAP sıra
larından «Ooo!» fsdsleri). 

ıBBRATl ERDOĞAN /tfSaimsun) — Bunlar sizi il-
gMenldirmiez. 

SABİT »ATOMLU (Devamla) — tfki; her haflta 
İstanbul - Ankara arasında seyahait yapan bir arka
daşınız olarak hava meydanlarında salonların saat 
2Ö.O0'de kapandığını görmekteyiz; saalt 20.00'den 
sonra seyir yapan uçaklarla illgili geliş Ve gi'dişllerde-
ki salonların kievamlı kapMllmasının nedenlerini de, 
- bu sorumun içinıde olmamakla beraber - Sayın (Ba
kandan öğrenmek (istiyor ve bu konunun üzerine eğil-
melerkıi bekliyorum. 

(Sayın ıBakana verdıMeri cevapitan öltürü Özellikle 
(teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IBa'tumlu. 
Soru cevaplandırılmıştır 
4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 
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'BAŞKAN — Gündemin 4 üncü ve 5 inci sırasın
daki ıslözlü soru lönengeleri Sayın BatuımiuVa ait -ol
duğu için, İçtüzüğümüzün 97 noi maddesi gereğince 
geçilyioruım., 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut AbaetgU'in, 
Balıkesir İli içme ve kullanma suyu ihtiyacına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/130) 

BAŞKAN — Guddemin 6 nıcı şurasında Balıkesir 
'MiltöeJÖvekili Dalvult Afeacılgiirin, Balıkesir illi içine ve 
kullanıma suyu ilhltiyacına ilişkin Enerji ye Tafbiî Kay
naklar Bakanından sözlü floru önerigesi yaridir., 

Sayın Aibacılgil?.. Burada. 
Bu slaruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu toru 'önetrlgie'siini de Igeçiyoruz. 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, An
kara Büyük Şehir Belediye Başkanınca ucuz gıda sa
tışı yapan dükkânların tahliye edilmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (61132) 

BAŞKAN — Gündemin 7 mci sırasındaki ıSIözHü 
soru 'önergesinin görüşülmesi, önerge sahibi Sayın 
Canver'in izinli olması nedeniyle ertelenimiışitir. 

8. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Tür
kiye Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/133) 

BAŞKAN — Gündemin Î8 inci sırasında, İzmir 
ıMil'letlv&kili JMaih'muit Akkılıç'ın, Türkiye elektrik 
Kurumunun abonelerine karşı ıtultumuna ilişkin (Ener
ji ive Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü ıstoru öner
gesi vardır. 

Sayın Akkilıc?.,. Buradalar. 
Bu soruyu üeyaipladdıracak Sayın Bakan?.. Yok, 
Soru erltelenmiş'tir. 

9. — Adana Milletvekili: Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı olmayan köylerde ispirtolu içki satışla
rının yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü sam 
önergesi (6/134) 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

IBAŞKAN — Gündemin 9 uncu ive ılO uncu sıra
sındaki sorular Sayın Canver'e aitotir* Sayın Canver 
izinli oldukları için Ibu soruları geçiiyoruım, 

11. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğtu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürüldü
ğü İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

ıBAŞKAN — Gündemin 1/1 imci Isırasındaki Sayın 
Sanıoğlu'na a'ilt ıdan ısioru, '1 ay mehili verildiği için 
erteleinımiışıtir., 

12. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'in, 
ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/137) 

IBAŞİKAN — Gündemin 12 nci Şurasında, Edirne 
Milletvekili İMulhiltitin Yıldırım'ın, ayçiçeci ürünü ta-
Iban Ifiyaltrnın artırıılımasrna ilişkim 'Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi vaıldır. 

Sayın Yıldırım?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sa'yrn Bakan?.. Yek. 
iSoru erltefenmıişlfcir. 
13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğ-

lu'nun, Doğu Anadolu Bölgesine verilen yatırım teş
vik belgelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/138) 

BAŞKAN — 113 üncü sırada Erzurum Milletveki
li Himli Nallbanltoğlu'nun, Doğu Anadolu Bölgesine 
verilen yatanı ıteşvik Ibelgelerine ilişkin Başbakan
dan 'sözlü soru önergesi varadır. 

Sayım Nalıbanıtoğlu?.. Burada. 
İBu ısoruyu cevaplandıracak Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, Hükü

metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

IBAŞİKAN.— ,14 üncü sıradaki (İzmir IMıiletivekili 
Rüşltü §ardağ'ıın sorusu, Ibir ay mehil verildiği için er-
Itellenımişfcir. 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yeralan demokrasi ile il
gili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/140) 

BAŞKAN — 115 inci sıradaki soru, Sayın Can
ver izinlli olduğu için erltelenımıişitiır. 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, bazı tarım ürünlerinin taban fiyatına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/141) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, bazı tarım ürünlerinin 
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taban fiyatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- ; 
dımcısından sözlü soru önergesi vardır, 

Sayın Sökmenoğlu?. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî I 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

BAŞKAN — 17 nci sırada Sayın Sabit Batumlu' 
nun sorusunu Tüzük gereği geçiyorum. 

18. \— istanbul \Muletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Beşiktaş Evlendirme Dairelinde pazar günü 
kıyılan bir nikâha ilişkin İçişleri Bakanından sözlü j 
soru önergesi (6/143) 

ıBAŞKAN — (18 indi sırada 'bulunan soruyu Tüzük | 
nedeniyle geçiyorum, 

19. — Hatay MMetvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki Sayım Sökmenoğ-
lu'nunı sorusu, 15 gün mehil istendiği için geçiyorum. 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına I 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

BAŞKAN — 20 nci sıradaki soruyu mehil istendi
ği için geçiyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun I 
Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (1/501) (S. Sayısı : 11'2) (1) 

ıBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, (gündemimizin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle ıKbîrii&yonlardan Ge
len Diğer işler» kısmına geçiyoruz. 

. Birinci sıradaki tasarı Komisyondan henüz gel
mediği için, ikinci «ıraidaki tasarınım, (görüşmesine ge- I 
çeceğiz. 

2. — Bakanlıkların'Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esaslar Hakkında \Kanun {Hükmünde Kararnamenin 

(1) 112. S. Sayılı Basmayazı 25.9.1984 tarihli 3 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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21.. — İstanbui Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

IBAŞKAN — 21 'inci sıradaki soru da Sayın Ba-
tumlutya ait olduğu için geçiyorum. 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarım ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN— 122 inci sıradaki soruyu da, (ki Sayın 
Salbit Batumlu'ya aittir) Tüzük hükümleri gereği ge
çiyorum. 

23. — İstanbul \MilletvekiM {Sabit Batumlu'nun, 
bir bankanın genel müdürünün yapmış olduğu dü
ğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/148) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradakisoruyu Tüzük hü
kümleri gereği geçiyorum. 

24. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin {Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/149) 

'BAŞKAN — 24 üncü sıradaki soruyu Tüzük hü
kümleri gereği geçiyorum. 

25. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

ıBAŞKAN — 25 inci sıradaki soruyu, Sayın 
Canver izinli olduğu için geçiyorum. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Bazı Maddelerinin Kaldırılması ye Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi {Hakkında \Kanun {Hükmünde Karar
name ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/106, 1/500) 
(S. Sayısı : 113) (1) 

BAŞKAN — M 3 sıra «ayık «Bakanlıkların Ku
ruluş ve Görev Esasları Hakkımda Kanum Hükmün
de Kararname ile 13.12,1983 Gün ve 174 Sayılı Ba
kanlıkların Kuruluş ve Görev Easları Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirimesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarrsınıın» görüşme
lerine kaldığımız yenden devam ediyoruz. 

(1) 113 S. Sayılı Basmayazı 25.9.1984 tarihli 3 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Komisyon yerini almı§)tıır. 
Hükümet yerini almıştır. 
Geçen birleşimde tasarınım 21 inci maddesine 

kadar olan maddeler kabul edilmişti. Şimdi 21 inci 
maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bakanlık Mateminin Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

Bakanların görev, yetki ve sorumlululkları 

MADDE 21. — Bakan, bakanlık kuruluşunıun en 
üst amirlidir. 

Balkanlar, bakanlık hizmetlerim' mevzuata, Hükü
metin geneli siyasetine, millî güvenlik siyasetüne, kal
kınma planlıarma ve yılık pnogramlaıra uygun oflamak 
yürütmekle ve balkanlığın faaliyet alanıma giren konu
larda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla görevli ve Başjbakana karşı sorumludur. 

Her baklan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve 
işlemlerinden de sorumlu olup, bakanlık merkez, taş
ra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşla
rın faaliyetlerini,. işlemlerini ve hesaplarını denetle
mekle görevli ve yetkiiildir. 

©AŞKAN — 21 inici madde üzerinde söz iste
yenler?.. 

Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TöTUiM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 21 inci madde bakanların görev, yet
ki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. 

Benim burada hatırlatmak istediğim bir konu 
var. Bu, Sayın Komisyonun bir redaksiyon şeklinde 
telakki ederek resen yapabileceği bir düzenleme ola
bileceği ıg'übi, bir önergeyle de düzeltilmesi mümkün 
olan bir konudur. 

ıSayın Komisyonun özellinde dikkatine sunmak is
tediğim konu şudur : Maddenin matlabı «Bakanla
rın görev, yetki ve sommilulıukları» dır. Madde özel
likle 3 üncü fıkra'sıiyla bakanların sorurrJuluklannı 
beliıtaıeküe ve şöyle demektedir : «Her hakan ayrıca 
emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de so
rumla olup...» 

Aslında bu ifadeyi ben ilk bakışta kendi açım
dan olumlu yorumluyorum; ama bazı kelime değişik
likleri yapmak suretiyle Anayasanın 112 nci madld'e-
Slnideki ifadeyi tekrar eden bu fıkra, 112 nci mad
denin ma'tlalbına uygun değil. Anayasanın 112 nci 
maddesi ıbakanıların siyasî sorumluluğundan söz et

mektedir; bakanların görevlerini belirtmekte ve si
yasî sorumluluğundan bahsetmektedir ve demekte
dir ki : «Her bakan Başbakana karşı sorumlu olup, 
•ayrıca kendi yetkisi içindeki işleıden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.» Bu 
sorumluluk siyasî. 

Şimdi, bu maddenin matlabında sadece «Bakan-
ların görev, yetki ve sorumlululkları» dedikten son
ra, eğer bu fıkradaki haliyle bıraktığınız takdirde, 
«Her hakan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve iş
lemlerinden de sorumlu olup» demekte olan bu fık
ra sonunda, bakanın, sarık! emri altındakilerin faa
liyet ve işlemlerlinden de hukukî ve cezaî sorumlu
luk kendilerine aitmiş gibi bir anlam çıkmaktadır. 
Acaba ben mi yanlış yorumluyorum? Saygıdeğer Ko
misyon bunu hiç olmazsa tavzih ettirirse yahut o 
ibareyi bir başka şekilde, matlapta bir değişiklik 
yaparak sunarsa belki iMlbasa yer kalmaz; çünkü 
Anayasanın 112 nci maddesinde açıkça «siyasî so
rumluluk» dediğinle göre, oradaki fıkrayı, matlabın-
daki siyasî sorumluluk kapsamı içinde anlamak ge
reği sonucu çıktığına göre sanıyorum ki, madde 21 
bu ifadeyi vermekten uzak gibi geliyor bana. Belki 
çok fazla hukukî spekülasyon yapıyorum; ama tat-
bifcaitita olabilir. Bir balkan, diyelim ki, son günler
de gördüğümüz gümrükteki bir kaçakçılık olayın
dan hukuken ve cezaen sorumlu olmaz. Oradaki 
Sorumluluk genel nezaret sorumluluğudur ve siyasî 
sorumluluktur. Sanıyorum ki kalsit da odur, yani bu
nu böyle yorumlamak doğrudur; alma burada tek
rarlanmış olan Anayasamın bu ibaresi, uygulamada 
farklı bir şekilde anlaşılabilir diye bir düşünce ak
lıma getirdi. Bunun için, acalba Sayın Komisyon bu
rada bir açıklama getirerek konuyu bağlayabilir mi 
ve bu arada tabiî eğer klabül buyururlarsa, Anaya
sanın 112 inci maddesinin 2 nci fıkrasında «ayrıca 
kendi yötkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin 
eylem ve işlemlerinden sorumludur» dediğine göre, 
burada, eylemi faaliyete çevirmek suretiyle nedense 
terimde bir sapma yapılmış. Eğer anayasal ıstılah
lar, anayasal terimlere sadakat bir yasama politikası 
alarak benkniseniyorsa, ki orada eylem ve işlemle
rinden de sorumludur diyor, onun da o şeklide 'b'ir 
redaksiyonla düzeltilmesi mümkündür. 

Talkdirlerinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

. Başka söz isteyen?. 

Buyurun Sayın Kuşlhan, 

64 — 
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ÖMER KUŞHAN <Kars) — Sayın Başkan, Tür-
'kiye Büyük Millet Mecl'is'inin çek değerli üyeleri; ben 
özellikle 21 inci ve 22 nci madde arasındaki rabıta
nın siyasî olmak veya siyasî olmamak aşamasını ta
yin 'hususu üzerinde durmak istiyorum; yani şunu 
demek istiyorum : Bir bakanlık siyasî bîr makam
dır. Dolayısıyla bakanlık emrinde bulunan diğer ka
demeler ise -hiyerarşik yapıda, ta aşağıya 'kadar- dev
let hizmetinde olmaisı gereken bir yapıyı içerir ve bir 
'de bakanlıklarda müsteşarlık diye bir seviye kurul-
muş'tur. Kanun* vazıı ve dolayısıyla siyasetin devlet 
dairelerin©, yani devlet memurlarına kadar immesin'i 
önleme isteğinden veya o düşünceden istihraç etmiş
tir bu. Bir müsteşar, bakanlığın üst düzeydeki siya
setimi ^ aşağıda yürütmekle görevlid'ir; ama üst dü
zeydeki siyasî çalkantıların devlet memurlarına in
mesini de aynı zamanda önlemek, onun supap gö
revini yapmakla da yükümlü bir makamdır. Bu mak
satta kurulmuştur zaten müsteşarlıklar. 

Sayın mHeüvekilleri, şimdi, burada hazırlanmış 
olan bu kanun tasarısında özellikle dikkat çekiyor; 
«Her bakan ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve iş
lemlerinden de sorumlu olup» diyor ve devam edi
yor. 

Sayın miMvek'illeri, şimdi, elbette ki, bir baka
nın dikkatli olması ve memleket, millet menfaatına 
daha çdk hizmet etae imkânlarını yaratabilmesi ba-
Ikımmdan belirli ölçülerde sorumlu tultmak çok gü
zel şey, ellbetfteki lazım bu. Zaten vardır da aslında 
Ibakanlarm böyle bir sorumluluğu. Ama siz ta falan 
yerdeki dairede çalışan filan masanın memurunun 
sorumluluğunu bakana yüklerseniz, iki noktada bü
yük ha'ta işlemiş olursunuz. Bunlardan bir tanesi; 
memur nasıl olsa sorumluluktan, hiyerarşik yapı içe
risindeki sorumluluktan bir noktada zımnen de olsa 
kurtulacağı için dolayısıyla sorumsuz hareketler içe
risine girecektir. İkincisi; politize edilmiş olacaktır 
devlet memurları; çünkü müsteşarlık, yani siyasî çal
kantıların devlet kadrolarına yansımasını önleyecek 
olan o supap noktasını ortadan kaldırmış olacaksı
nız, müsteşarlığı ikinci plana, hatta üçüncü plana, 
hatta lüzumsuz hale iterseniz. Şimdi; ondan sonraki 
maddede müsteşarlığın görevleri ve müsteşarlığın 
ehemmiyeti belirtilmekte. Bu ikisi arasındaki çeliş
kiyi mutlaka ortadan kaldırmalk lazım. 

Dün de bu (kanunun bir başka maddesini görü
şürken ve budan evvel görüştüğümüz kanunda özel
likle üzerinde durmuştum; kanun yapma tekniği ve 
kanun dili diye kavramlar vardır sayın milletvekil
leri. BJbette ki hepiniz ve dolayısıyla bu kanunu ka

leme alan sayın zevat da bunun idrakindedir, bu
nun bilincindedir, bunu biliyorlar. Ama beşer hata
dan münezzeh değildir. Mümkündür ki, bir noktada 
hata işlenmiş ise milletvekillerinin görevi, teşrii gö
revin gereği, yapılmış olan hatanın mutlaka dile ge
tirilmesi ve dolayısıyla bunun önlenmesine çalışılma
sı gerekir, onu içerir, onu amirdir bu sorumluluk. 

Şimdi sayın milletvekilleri, bu iki madde bana 
Öyle gelirki, yeniden tadat edilmeli, müsteşar ve müs
teşarın altındaki devlet memurları kademelerinin 
hangi boyutlarda sorumlu oldukları burada açıklan
malı. Devlet memuriyetinde bütün kademelerdekilerin 
sorumluluklarını bakana yüklerseniz, öyle zannedi
yorum ki ya bakanı işlemez, çalışmaz hale getirirsi
niz veya zaten bu sorumluluk önemli değildir ca
nım, sözde olsun, yani yazılmış olsun diye koyuyo
ruz manasına alırsınız ki, ikisi de çok tehlikeli so
nuçlar doğurabilir. Bunun o bakımdan tekrar bir el
den ıgeçirilmesi ve tekrar redakte edilmesi, tekrar ya
zılmasında çok 'büyük yarar vardır diyorum. 

Müsteşarlara gelince sayın milletvekilleri; biraz 
önce de arz etmeye çalışmıştım, müsteşarlık maka
mı bü'tiün bakanlıklarda siyasetin devlet kadrolarına 
inmesini önleyen supap mahiyetinde düşünülmüş ve 
demokrasinin çok gerekli müesseselerinden bir tane
sidir. Biliyorsunuz, müsteşarın altındaki idarî kade
meler, müsteşar muavini, -teşkilat yapısı itibariyle 
söylüyorum veya çarpıtılmamış teşkilat yapısı itiba
riyle söylüyorum. Çünkü son günlerde buna cok çar
pık gelecek teşkilat yapılarını da tartıştık biz bura
da da, o bakımdan söylüyorum- genel müdür, genel 
müdür yardımcıları, şube müdürleri, daire başkan 
'kanları gibi un'surlardır. Yakın bir tarihi hatırlarsı
nız, müsteşarlık seviyesi siyasî çalkantıların içerisin
de kalmıştı. Bununla da kalmamış, müsteşarlığın al
tına inmiş, genel müdürlükler politize edilmişti. Niha
yet, genel müdürlüklerinde altına inmiş, şube mü
dürlükleri veya daire başkanlıkları politize edilmiş 
ve hatta hatta servis şefliklerine, memurluklara ka
dar inmiş'ti. Çok iyi hatırlıyorum, o tarihlerde ben 
devlet memuruydum; bazı memurlar masalarına, ben 
falan görüşün sahibiyim manasında, onları ifade eden 
İbareleri koymayı bir şeref sayarlardı. Yani devlet 
kadroları böylesine politize edilmişti. 

Arkasından gelen sonuç meydanda. Hepimiz be
raberce yaşadık o günleri. Hep diliyor ve özellikle 
itina etmek istiyoruz ki, o günler tekrar gelmesin. 

Bu iki maddenin, biraz önce size arz etmeye ça
lıştığım bu hava içerisinde veya bu düşünce içeri
sinde tekrar gözden geçirilmesinde büyük yarar var-
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dır. Çünkü siyasî olan ve olmayan kademeleri tayin 
etmek ve dolayısıyla siyasetin devlet kadrolarına in
tikalini sağlamak bakımından çok gereklidir d'iyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HP sıralarından al
kışlar) 

IBAŞKAN —.Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
iBu madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. ÇOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Sayın Ca
hit Tutum'un zihnine takılan nokta, Anayasada mad
de başlığında «'siyasî sorumluluk» tabirimin bulun
ması ve 21 inci maddede böyle bir tabirin bulunma
masından ileri geliyor; öyle anladım beyanlarını. 
Halbuki, Anayasanın 176 neı maddesine göre madde 
baslıkları maddenin metnine dahil değildir. Anayasa 
maddesinin meitninde «siyasî sorumluluk» diye bir 
talbir yok. Binaenaleyh, burada 'bir çelişki de mev
zubahis değil. 

Şimdi, «efendim, bu siyasî sorumluluktan hariç 
olarak adî sorumluluğa da gider mi?» Gitmez; za
ten elimizde incelediğimiz kanun esas itibariyle si
yasî sorumluluklara aittir. Nitekim, Danışma Mec
lisinin bu 21 inci maddeye temas eden gerekçesinde 
de bu var. Diyor ki, burada mevzubahsedilen so
rumluluk siyasî sorumluluktur. Kanunun esası da 
budur zaten. 

Binaenaleyh, ayrıca burada siyasî sorumluluk di
ye hasr, tahsis etmenin, yani bir noktaya bağlama
nın gereği olmadığı kanısındayız. 

Bir de eylem ve işlem meselesi; işlem, tasarıda da 
aynen işlem olmuş, fakat «faaliyet» kelimesi alınmış, 
Anayasada «eylem» diyor. Yani Anayasanın met
ninde «eylem ve işlem», tasarının içinde «faaliyet ve 
işlem» kelimelerin Anayasaya uygunluğu. 

'Bir lisan bir faaliyeti muhtelif kelimelerle ifade 
edebilir, kelimeleri bu kadar tahdit etmenin ve lisanı 
fakirleştirmenin bence bir anlamı olmasa gerek. 

IBu itibarla makide doğrudur. Anayasanın 112 nci 
maddesinde tespit edilen prensibi madde detaylarıyla 
hükme bağlamaktadır. Bir değişikliğe taraftar de
ğiliz. 

IS'ayın Ömer Kuşlhatt arkadaşımızın burada beyan 
ettiği tezadı da anlayamıyoruz. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, memurların adî sorumlulukları
nı zaten tespit etmiştir. Binaenaleyh, bir memur suiis
timal yapmışsa bu kanuna göre cezalandırılacaktır. 
Bura'da bakanı sorumlu tutmak, ceza hukuku pren
siplerine uymaz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu bu konuyu halletmiştir. Bu itibarla, Komisyon 
olarak biz bir aykırılık görmüyoruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Başkanı. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sa

yın Komisyon Başkanından bir soru sormama mü
saade eder misiniz? 

IBAŞKAN — Buyurun, bir soru sorabilirsiniz 
efendim. 

ÖMER KUSKAN (Kars) — Sjfyın Başkan, be
nim biraz önce ifade etmeye çalıştığım husus şu : 
Burada koymuş olduğunuz hükümlerle bakandan 
başlamak suretiyle servis şefine, hatta serviste çalı
şan memura kadar hiyerarşik yapı içerisindeki so
rumlulukların hepsini balkana yüklüyorsunuz. Benim 
kanun tekniğine aykırı bulduğum özellik budur. 

Öbür taraftan da, bunu takip eden maddede müs
teşarlık seviyesini izah etmeye çalışırken, «müsteşar
lık yukarıdaki siyasî çalkantıların aşağıya inmesine 
mani olmak için kürulmuşltur, bu işin prensibi bu
dur, bu düşünceyle kurulmuştur» demiş İdim çok 
açık ifadeyle. Bu açık ifademde anlayamadığınız 
hangi taraf varsa, onu lütfeder açarsanız şu açık
lamama rağmen onu açıklamaya çalışayım. Maksadım 
baknlıklarda bakan seviyesindeki çok normal şekliy
le olacak siyasî çalkantıların veya siyasî düşünce ve 
davranışların devlet kademelerine inmesini, yani me
murun poTitize edilmesini önlemektir, bunu istiyo
rum. Ben bunu söylemek istedim. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Buyurun 'Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAMI KÂMİL 

T. ÇOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu müş
külatı 657 sayılı Kanun hallediyor. Kaldı ki, bura
da bakana doğrudan doğruya bağlı olanlar sorum
ludur. Ydksa büfedeki memur bakana doğrudan 
doğruya bağlı olmadığı için bakanın burada sorum
luluğu bahis konusu olmaz, kendi mensup olduğu 
müdür, umum müdür vesaire orada sorumludur. Bi
naenaleyh hiyerarşik dereceler belli 657 sayılı Ka
nunda. 

OAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan 
bir soru? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

benim kürsüden temas ettiğim konu üzerine aldığım 
cevapta «her bakan, ayrıca emri -altındakilerin faa
liyet ve işlemlerden de sorumlu olup» ibaresinin as
lında siyasî olduğunu söylediler galiba. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. ÇOSKUNOĞLU (Ankara) — Siyasî. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O halde niye koy
dular bunu? Bu, siyasî sorumluluğu tanzim etmiyor. 
(Birinci sorum ibu. 

'İkinci Sorum : Sayın Başbakanımız hepimizin 
'bildiği Dil Bayramı dolayısıyla 'bir genelge yayınla
dılar ve dediler ki; «Anayasa dilini mümkün oldu
ğu ölçüde kullanın, Anayasanın diline sadık kailin». 
Sa'yın Barbakanın hu genelgesindeki direktifleriyle 
sayın Komisyon Başkanının Anayasa düli dışında zo
runluluk olmadığı hal'de Ibir kelime koymuş olması 
'bir çelişki oluşturmuyor mu? 

İBAIŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. ÇOSKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, (bu faa
liyet kdlimesine münhasırdır; «faaliyet» mi olsun, 
«eylem» mi olsun? Kendilerinin 'bir teklifi varsa tek
lif etsinler, Yüce Meclis takdir 'buyursun. Ben bu 
konuda ısrarlı değilim; fakat 'biz şunu arz ötmek is
tedik: Lisanın zenginliği 'bakımından 'bir kelime, bir 
istikamette gitmeyelim, maksadı ifade için (bu keli
me de kullanılalbilir, o da kullanıla'bilir. Israr ediyor
larsa Yüce 'Meclis takdir eder. O yönde Komisyon 
olarak ısrarlı değiliz. 

IBAŞKAN — Sayın Komisyon 'Başkanı, teşekkür 
ederiz. 

Sayın Bozer, sorunuz mu var efendim? 
ALÎ ©ÖZER (Ankara) — Evet Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Buyurunuz. 
ALt BOZER (Ankara) — Sayın Başkanım, Sa

yın Komisyon Başkanı «IBu siyasî sorumluluktur» 
dediler, «Cezaî sorumluluğu kapsamaz» dediler. Ce
za hukukunun kendi kuralları içinde hu görüş savu-
nulalblir. (Hukukî ve malî sorumluluk var. Bu madde 
Iböyle kaldığı takdirde, bakanlar aleyhine kusursuz 
mesuliyet ilkesine dayanarak ve kurtuluş müeyyidesi 
getirmek imkânı da olmadan dava açmak imkanı 
olur. !Bu hususa Yüce Meclisin dikkatini çekmek is
tiyorum. 'Bu şekilde de hiçlbır 'bakan iş göremez. Teh
likeli 'bir maddedir. 'Maddenin yazılışı hukukî, malî 
Sorumluluğu, kusursuz mesuliyet ilkesini getiriyor. 
Kurtuluş müeyyidesi de yoktur. En ağır sorumluluk 
'getiriliyor. 'Bunun da ceva'bmı lütfetsinler. 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın (Komisyon Baş
kam. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 'KÂMİL 
T. ÇOSKUNOĞLU (Ankara) — Efendini, %iz he
men hemen Anayasa maddesini aynen 'buraya aldık, 
'biraz da genişleterek detaylı olarak aldık. Yalnız, 
Ana'yasa maddesinde siyasî sorumluluk var mı, onu 
ifade 'buyursunlar. «Siyasî» kelimesi var mı? «So
rumluluk» kelimesi var da «siyasî» kelimesi yok. 
Kaldı ki, ıbu kanun siyasî sorumluluğu tespit ediyor 
ve Danışma Meclisi maddesinin gerekçesinde de var. 
Siyasî sorumluluktan bahsediyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, ilaveten 

bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ BOZER (Ankara) — O zaman matlaba «si

yasî soıTumlululk» demekte ne sakınca var? Lütfettik
leri cevalba teşekkür ederim, gerekçede var. O zaman 
matlaiba «sıiıyasî soıruımiMuk» teriminin konulmasın
da ne sakınca var? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. ÇOSKUNOĞLU (Ankara) — Efendilim, ma'Öl'alba 
«siyasî sorumluluk» kelimesi konulmasında hiçbir 
sakınca yok, fakat matlap -biraz önce arz ettim-
Anayassanın hükmü gereği mıadlde metnine dahil de
ğildir. Madde metnine günmeyen bir şeye siyasî ke
limesini koymuşsunuz veya koymamışsınız, bunun 
değeri olmaz. Çünkü, kanunun esası zaten siyasî 
sorumluluğu tespit ediyor, kanun bu. Anayasa, si
yasî sorumluluğu tespit eder, özel hukuka taalluk 
eden hususları tespit etlmez, bu Kanun da aynı ni
teliktedir.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Bu, Anayasa dilinin, kanun dili olarak kullanıl
masındaki cevabınızı tam açık olanak anlayamadım. 
Düzelttiniz m'i, yoksa aynı kalmasını mı uygun bu
luyorsunuz Komisyon olarak efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. GOŞKUNOĞLU (Ankara) — Biz ısrar etmiyoruz, 
Hükümet ne düşünüyor onu bilmiyorum, isterseniz, 
«eylem» diyebilirsiniz, isterseniz, «faaliyet» diyebilir-
siriiz; Yüce Meclis takdir buyurur. 

BAŞKAN — Teklifiniz yok. Oldu efendim, te
şekkür ederimi. 

21 'inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

67 — 
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Maddeyi loylarınıiza sunuyorum : Kalbul edenter... 
Etmeyenler... Kİalbul edilmiştir. 

22 nci mıaddeyi okutuyorum : ' 
Müsteşarın görev ve sorumlulukları 
MADDE 22. — Müsteşar, bakanın emrinde ve 

onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan 
adına ve 'bakanın direktif ve emirleri yönümde, ba
kanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına 
ve yıllık programlara, mevzuat hükümiterine uygun 
olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş 
kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri 
verir ve bunların uygulanımasını gözetir ve sapar. 

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütül
mesinden bakana karşı sorumludur. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz iste
yen var mı?. 

iBuyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; aslında bu Kanun Hükmünde 
Kararname, gerçekten Türk idaresine bir çerçeve ve
ren ve burudan sonraki tüm teşkilat yasalarının bu 
çerçevenin tespit ettiği ilkeler doğrultusunda ancak 
hüküm ihtiva edeceğini ve bu nedenle de bence çı
karılan kanun hükmünde kararnamelerin en önemlisi 
olması dolayısıyla da hernen her madde üzerinde 
virgülüne kadar titizlik gösterilmesi gerektiğine ina
nıyorum. 

Şimdi, Türk idaresinde müsteşarla bakan ara
sındaki ilişkileri tanzüm etmekte çok sıkıntı çektik. 
Cumhuriyetten bu yana yalnız bir dönemde kısa sü
reli bir siyasî müsteşarlıklar oldu; o siyasî müsteşar
lık müessesesi kısa sürdü, yüne Atatürk'ün direktifiyle 
kaldırıldı. Onun dışında müsteşarlık müessesidsi Batı' 
da özellikle Kara Avrupası ülkelerinde rastlanan idarî 
hiyerarşinin teknik anlamda en üst mercii ve amiri 
olarak nitelenen istikrarlı bir statüye kavuşturulmak 
istendi. 

Ancak, Türkliye'de çıkarılan teşkilat yasaları bir 
düzenleme yapamadı. Çünkü, bir çerçeve yoktu, her 
teşkilat yasası kendine göre birtakım hükümler ge
tirmeye çalıştı. Bir, iki tane örnek vermek istiyorum 
efendim: Bir teşkilat yasası şöyle diyor: «Müsteşar, 
vekilin yardımcısı olup vekilin kendisine ayıracağı 
işleri vekili namına ve vekilin vereceği direktifler 
dairesinde idare etmekle mükelleftir.» Yani, bu ibare 
müsteşarı bir tüy hafifliğine indiriyor; hiçbir şey de
ğildir müsteşar. Bakan lütfen bir görev ayırırsa, on
ları yerine getirecek. 
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Başka bir tarif, müsteşarı sadece bakanlık daire
sinin işleriyle meşgul bir daire müdürü gibi şöyle 
tanımlıyor: 

^Müsteşar, vekillik dairesinün amir ve murakıbıdır. 
Vekillik işleriyle ve vekilin vereceği işlere onun namına 
ve göstereceği yolda bakar.» 

Bir örnek daha vererek örneklerimi bitireceğim. 
«Müsteşar, bakanın müşavir ve yardımcısı olup, 

bakanın vereceği, bakanlığa ait bütün işleri kanun ve 
tüzük hükümlerine göre düzenler.» 

Simdi, aslında benim müşahade ettiğim, çok partili 
siyasal yaşama girildikten sonra bakan - müsteşar 
ilişkileri büyük sıkıntılar geçirmiştir. Bir dönemde 
uzun uzun idare mahkemelerini işgal eden ve bugün 
hukuk literatürüne oldukça ilginç bir örnek diye ge
çen Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı olayı 
ile bir - iki müsteşarlık daha vardır. Buralarda bakan 
müsteşarı fonksiyonsuz kılmıştır. Yani hiçbir iş havale 
etmemiştir, müsteşarı devre dışı bırakmıştır. Politik 
birtakım atadığı müşavirler vasıtasıyla bakanlığı yö
netmeye çalışmıştır. Çünkü, müsteşarı görevden al
dığı takdirde, müsteşar özellikle takdir hakkının de
netimi noktasından hareket ederek bakanın aldığı bu 
tasarrufu yargı organında tartıştıracaktır. Onu da 
yapmamıştır bakanı; Danıştay denetiminden belki çe
kinmiş olabilir. Müsteşarı yerinde bırakmış, ama fiilen 

'müsteşar gibi devre dışı birtakım kişilerle bakanlığı 
yönetmiştir. Bu çok sıkıntı yaratmıştır. 

1960'lardan sonra yapılan bilimsel bir çalışmadan 
- bakınız bu konu çok önemli - bir paragraf okuya
cağım: 

«Demin sizlilere arz ettiğim bütün tarifler, bakanı 
her türlü işlerde müdahaleci duruma getirmekte, 
bakanlığın devamlı unsuru ve siyasî organı yanında, 
idarenin başı mevkiinde olması gereken müsteşar 
ise faer zaman ıbir kenara itilebilir faale getirecek 
anlam taşımaktadır-

Bakanlar Kurulundaki görevi, parlamento ile ve 
partilerle münasebeti bakımından siyasî durumu ağır 
basan bakan, idarî işlettin her (kademesinde ilgilen
dirmek ve asıl görevliyi bir (kenara itmek, kurulu
şun kendine 'düşen hizmetleri gereği gibi görmesine 
engel olan başlıca amillerden biridir. Bu engelin gi
derilmesi, idaredeki devamlı teknik ve idarî hiz
metlerin başı durumunda bulunan müsteşarın, göre
vini 'bu fikri telkin edecek şekilde tarîf ve tespit et
mekle mümkündür.» 

Sanıyorum ki Sayın Hükümet, bu kamun hükmün
de kararnameyi bürokratik mekanizmalardan süze
rek, süzdürerek sonunda son şekli verirken bu b'i-
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limsel çalışmalardan elbette ki büyük ölçüde istüfa- I 
de etmiştir. Ancalk, şimdi getirilen tarif bence çok 
karmaşık, oldukça çekingen, söylemek istediğini tam 
söyleyemeyen Ibir eda taşıyor, onu arz edeceğim. 

22 nci maıdde dört anaunsurla müsteşarı tarif 
ediyor: 

«1. Müsteşar denilen görevli, bakanın emrinde-
dür.» Bakanın temrinde olması yetmiyor tekrar ekli
yor; 

«2. Balkanın dlirektif ve emirleri yönünde iş gö
rür.» Sanki öyle demezse bakanın direktiflerini din- | 
lemezmiş gibi. Bu hüküm de çok enteresandır; bu 
tarif asılında Türk idaresinin sıkıntılarının düğüm
lendiği noktalardan biridir, tarifte dahi hu sıkıntı 
var. Tekrar üçüncü bir unsur ekliyor; 

«3. Müsteşar teftiş kuruluna emir veremez» di
yor. 

«4. Hizmetin görülmesinden bakana karşı so
rumludur» diyof.; Artık bundan sonra müsteşar, ba
kanın en yakını, ne söylerse onu yerine getiren bir 
Kimsedir demek isteyecek. 

Aslında buna ındye gerek duyuyor? Geçmişteki 
tecrübeler gösteriyor ki, bakanla müsteşar arasında 
bir denge kuramadılar. Mesela İngiltere'de ve bazı 
ülkelerde müsteşar değişen siyasî iktidarlardan etki
lenmez. Yani ı(A) partisi gelmiş, (B) partisi gelmiş, 
onun bakanı gelmiş müsteşarı hiç ilgilendirmez; müs
teşar görevinin başındadır. Benim yaptığım incele
meye göre, tngiltere^de müsteşarın işbaşında kalış 
süresi ortalama ondört yıldır ve öyle kolaylıkla da 
müsteşar olunamamaktadır. 

Şimdi, b5zde siyasî partiler iktidara gelir gelmez 
müsteşarı gözüne kestirmekte ve onu değiştirmeye 
çalışmaktadırlar. Kendi süyasî birtakım empozelerini 
onlara kabul ettiremedikleri zaman müsteşarla ters 
düştük, ben müsteşarlarımla çalışmam, kararname 
hazırlansın denmektedir. 

Şimdi, müsteşarın statüsünü iyi bir şekilde tan
zim etmekten, müsteşarı tekniik anlamda bürokrasimin 
başı, yanı ıbürokratik örgütün başı olarak kabul et
mekten v© ona bir kişilik vermekten çekimliyor. Be
nim anladığım bu. 

Demin alıntı yaptığım bilimsel araştırmanın so
nunda, mevcut olan tarifler içerisinde birimin daha 
isabetli olduğu düşüncesiyle aynen şöyle demekte: 
«Müsteşar, vekilin müşaviri ve yardımcısıdır.» Bir 
defa 22 nci maddede müşavirliği kabul etmiyor. 
«Müsteşar, vekilin müşaviri, yardımcısı ve vekillik 
dairelerinin mesul amir ve murakıbıdır.» (Eski dille) | 
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«Vekâlete ait bütün işleri vekil namına ve ondan 
alacağı direktif dairesinde tanzim ve idare eder.» As
lında tarif böyle olmalı idi. 

Şimdi, buradaki tarif benim dledliğim gibi, ol
dukça karışık; bir taraftan müsteşarlığa bir kişilik 
vermek İstemiş ve demiş ki «bakanlık hizmetlerini 
yürütür.» Bu ileni bir unsurdur, yani maddenin ge
tirdiği bu unsur, bence olumludur; hiç olmazsa ba
kanlık hizmetlerini yürüteceğini söylüyor; bir aşa
madır. Yani, bakanın lütfedeceği işleri değil de, ba
kanlık hizmetlerini yürütecek; o iyi; ama, ondan 
sonra çekiniyor; «böyle dediğim takdirde acaba müs
teşarlığa bağımsız bir kimlik mi kazandırıyorum? 
Bakanın politikası ıdışında sanki alt kademelerin 
oluşturduğu ve kendine özgü birtakım bürokratik po
litikaları bana karşı inatla savunacak ve yerini ve 
statüsünü de bana karşı mı savunacak?» diye çeki
mliyor ve arkadan, dediğim dört noktada bağlamak 
işitiyor, 

Gelin bu noktada Yüce Meclis olarak müsteşa
rın, siyasî çalkantılardan uzak, idarî hiyerarşinin en 
yüksek amiri ve merdi olduğunu vurgulayalım ve 
onu pekiştirelim. EJIbetteki, bakanın gerek görülme
dikçe, gerçek bir lüzum olmadıkça bir müsteşarı ye
rinden alamayacağı, en azından maddenin yazılış 
biçiminden çıksın. Böylelikle Türk idaresini kurta
ralım. Bu demek değildir ki, müsteşar bakanın dışın
da, ondan bağımsız bir politika yürütebilir; hayır, 
asla. Çünkü, bakanın müşaviridir o, en yakın muşa. 
viri ve yardımcısıdır. Bakanlığı onun adına tanzim 
ve idare etmektedir; ama, onun adına. Bakanın dışın
da değildir; ama, onun bir kimliği, bir müessese ola
rak varlığı teyit edilmelidir, derim. 

O bakımdan, tabiî eğer lütfederlerse Yüce Ko
misyon bunu yeniden düzenlemek için geri alırlarsa 
sanıyorum ki demin söylediğim artık kelimelerden 
ve ibarelerden arıtılmış, güzel bir müsteşarlık mad
desi yazabilmemize imkân sağlarlar. Kendilerine bu 
konuda katkı için hazır olduğumuzu arz eder, hepi
nize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
22 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Sayın Komisyon Başkanı söz istiyorsunuz, bu

yurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Efendim, müsaade 
ederseniz sözüme Sayın Tutum'a teşekkürle başlaya
yım. Güzel izahat verdiler. Yalnız bizim memleketi-
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miz İngiltere usulüyle idare edilmiyor. Oradaki ana
yasa başka, prensipleri başka, bizdeki başka. Bunu 
kendileri çok iyi bilirler. 

Şimdi kendilerine bir sual soracağım, affetsinler. 
Suali bu şekilde sormaktan maksadım şu : Bakan
lığı temsil eden kimdir? Sorumlu olan kimdir? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bakan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bakan. 
Bakanlığı temsil eden bakandır, sorumlu olan ba

kandır. Binaenaleyh, müsteşara da bakana karşı ko
yabilecek şekilde bir yetki verirseniz, iki başlı bir 
idare olur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi bakanın emrinde demek, mutlaka her şeyi 
bakanın emriyle yapacak demek değildir. Aşağıda 
müsteşarın yapabileceği işler de yazılı; kanunlara gö
re verilen yetkiler var, bu yetkileri kullanacak. Bu 
yetkilerle müsteşar - ismi üstünde, eski tabirle isti
şare edilen zat demektir - bakanın müşaviri olacak
tır. Binaenaleyh bakan da kendisiyle istişare etmek 
durumunda olduğu bir şahsı, benim emrimi kanun
suz şekilde yapmıyorsun diye atacak değil. Ama so
rumlu bakandır, bakanın haricinde böyle iki başlı 
bir idare tasavvur edemiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; efendim Sayın Tutum'un izahatının 
başlangıcında belirttiği bazı hususlar, bu 22 nci mad
de ile tamamıyla ortadan kaldırılmaktadır. Şöyle ki; 
Sayın Tutum konuşmalarşnda üç ayrı bakanlıktan üç 
ayrı müsteşar tarifi verdiler. Oysa bu getirdiğimiz ka
nım tasarısı ile bütün bunlar ortadan kalkmakta, 
Türkiye Cumhuriyetinin bütün bakanlıklarında gerek 
bakan tarifi, gerekse müsteşar tarifi tek bir tanıma 
bağlanmakta, böylece çeşitli kanunlardaki ortaya çık
mış olan çelişkiler ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

Bir hususa da kısa olarak değinmek istiyorum, o 
da müsteşarların devamlılığı meselesi. 

Kanaatimizce bu konu kanunla getirilecek bazı 
müeyyidelerden ziyade bir siyasî, bir idarî teamül 
meselesidir. Türkiye'nin o alışkanlıklara siyasî yapı
sıyla, idarî yapısıyla gelmesi meselesidir. 

Diğer hususlar Sayın Komisyon Başkanımız ta
rafından da izah edildi. Burada «Bakanın emir ve 
direktifleri yönünde» derken tekrar bu 22 nci mad
de, «Müsteşar, bakanlık hizmetlerini, bakanlığın amaç 

ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık prog
ramlara - özellikle şu hususu belirtmek istiyorum -
mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yü
rütür demektedir. Yani, burada bakanın verdiği 
emirler keyfî olamazki. Şüphesiz ki, bütün bunların 
hepsinin bu madde içinde tarif edildiği şekilde kanu
na, mevzuata uygun olması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; kanaati
mizce burada tarif edildiği şekliyle müsteşarın görev 
ve sorumlulukları maddesi geçmişteki çeşitli şekilde 
tarif edilen ilişkileri ortadan"kaldırmakta ve gerçek
ten müsteşarlık makamına da, yapması gereken işleri 
güzel bir şekilde tarif etmektedir. Bu şekliyle uygun 
olduğu kanaatindeyiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli üyeler; bundan önceki maddenin tartışması es
nasında da bir nebze değindiğim gibi, müsteşarlığın, 
mutlaka bakana karşı elbette ki sorumlu olması gere
ken; fakat bakana karşı sorumluluğunun yanında, 
kendisine yasal olarak bazı güvenceler sağlanmış bu
lunan bir makam olması iktiza eder.j 

Sayın Tutum'un, biraz önce büyük vukufiyetle 
izah ettikleri gibi, müsteşarlıktan maksat, bakanlık
taki siyasetin kararlılığını ve devlet hizmetinin, dev
let görevinin devamlılığını sağlamaktır. 

Binaenaleyh, eğer buradaki ifade ile veya bura
daki ifadede olduğu gibi her haliyle bakana tabi kıl
dığınız bir müsteşarla bu görevi yürütmeye çalışır 
iseniz, müsteşar, herhalde mutlaka bakanın emrinden 
dışarı çıkmama gibi bir duruma girecektir. Aslında 
zaten uygulamada bakanın emrinden dışarıda değil
dir; ama bir noktada onun da yasadan gelen bazı 
direnme hakları, bazı kullanması gereken hakları ol
ması gerekir, biraz önce belirttiğim gibi, siyasî çalkan
tıları teşkilata, devlet kadrolarına indirmesin diye. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan 22 nci mad
denin ikinci paragrafında «Bu amaçla, bakanlık tef
tiş kurulu hariç, bakanlık kuruluşlarına gereken emir
leri verir» diye bir ibare var. 

Şimdi bir,müsteşarlık düşününüz ki, bakanlık teftiş 
kuruluna talimat vermek suretiyle herhangi bir şey 
yapamıyor. Yani, müsteşarı siz oraya oturtuyorsunuz 
ve kendisine alabildiğine sorumluluklar yüklüyorsu-
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nuz, diyorsunuz ki; bakanın en yakın müşaviri sizsi
niz, bakan sıkıntıya düştüğünde, herhangi bir şe
kilde fikrî tartışma yapması gerektiğinde, herhangi bir 
konuyu tartışmak istediğinde sizinle müşavere edecek. 
Yine, kendisine, bakanın en yakın yardımcısı unva
nını veriyorsunuz; ama ona, teşkilattaki herhangi bir 
konuyu - hangi düşünce iledir bilemiyorum, bir tür
lü değerlendirme imkânım da yok - tahkik etmek 
üzere teftiş kuruluna talimat verme yetkisini vermi
yorsunuz. Bu espriyi yakalayamıyorum. Sayın Komis
yon ve Sayın Bakan lütfeder açıklarlarsa çok mem
nun olurum. Çünkü, müsteşarı böylesine bağlayıp et
kisiz hale getirmenin esprisini yakalamak mümkün 
olmuyor. Bu hususlarda özellikle itina etmekte yarar 
vardır diyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Başka söz isteyen?.. 
FERİT MELEN (Van) — Soru sormak istiyo- ı 

rum. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye yok

sa, sorulara geçiyoruz. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Millî Savunma Bakan

lığımızın ayrı bir özelliği var sanıyorum, orada teş
kilatın yarısından fazlası askerdir. O baptan müste
şarlık hakkındaki hüküm de onlara şamildir. Çünkü 
Millî Savunma Bakanlığı Teşkilat Kanununda tüm » 
teşkilat müsteşarlık karargâhına bağlıdır, bakana de
ğil. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Kapsamıyor, bunun dışın- | 
da efendim. 

BAŞKAN — Başka sorusu olan?.. Yok. 
22 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimlerinin Görevleri 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 23. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, baka

nın emri veya onayı üzerine bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar : 

a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili 
kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürüt
mek, | 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve 
bakana sunmak, 

c) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, soru 
efendim. 

BAŞKAN — Söz isteyen yok; sorulara geçiyoruz. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
aslında zabıtlara tescil ettirmek için soruyorum. APK 
dairesinin sorumlulukları arasında, hizmetin müessi-
riyetind artırmak için birtakım çalışmalar yapmak ve 
teklifler hazırlamak deniyor. Teftiş kurulu da aynı 
görevle yükümlü. Aslında iyi midir, kötü müdür diye 
bir yargıda bulunamıyorum, öyle midir diye tescili 
için söylüyorum. Bakanlığın amaçlarını daha iyi ger
çekleştirmek için teklifler hazırlayıp Bakana sunması 
iyi bir şey. Çünkü müfettişler, özellikle taşra teşki
latını denetleyerek, birçok eksiklikleri, aksaklıkları 
tespit edebilir. APK ile nasıl bir koordinasyon sağ
lanacak? Çünkü APK de o işleri yapacak, idarenin 
müessiriyeti, sorumluluğu, anladığım kadarıyla APK' 
ye verilmiş. Herhalde Müsteşar vasıtasıyla bir koor
dinasyon sağlanması düşünülüyor. Böyle mi acaba, 
yoksa yanılıyor muyum? Mümkünse Hükümetin ce
vaplamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, aslında sorunun cevabı Sayın Tutum' 
un kendi izahatı içerisinde var. Tabiatıyla bakanlık 
teftiş kurulu çeşitli incelemeleri sonucunda birtakım 
tavsiyeler, birtakım iyileştirmeler konusunda neticele
re varabilir. Bu bakımdan, teftiş kurulunun bu bul
gularını buradaki tarif çerçevesinde bakanlığa teklif 
etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Bu nedenle mad
denin bu şekilde kalmasında yarar vardır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
23 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır* 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 23 üncü madde kabul edilmiştir. 
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24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Araştırma; Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
MADDE 24. — Araştırma, Planlama ve Koor

dinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma 

planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Karar
ları ve millî güvenlik Siyaseti çerçevesinde verilen 
emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışıma esas
larını tespit etmek, 'bu esaslara uygun olarak ba
kanlığın analhizmet politikasının ve planlarının ha
zırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlaüla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda^ öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir 
bir şekilde yerine getirilmesi içim insan gücü ile para 
ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve 
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere 
Bakanlık 'bütçesini plan ve program esaslarına göre 
hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazır
latmak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gereki istatistik
leri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık 
yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasın
da, Bakanlık teşkilatında ortay çıkan çözümlenmesi 
gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ba
kanlık veya hakanlıklararası seviyede giderici tedbir
leri tespit edereik makama sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında veri
len diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma 
programlarımın yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespiti
ne yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştır

ma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürüt
mek, 

BAŞKA N— 24 üncü majdde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM >(Balılkesir) — Sayın Başkanım, 

bu getirilen APK, daha evvel komptrolörlük ve ben
zeri bazı birimleri ortadan kaldırdıktan sonra, ismi 
de değiştirilerek daha tutarlı ıbir hale getirildi. Bu 
çok önemli bir daire görünüyor. 

Sayın Başkanım benim sorum şu: Şimdi biraz 
evvel teftiş heyetini geçtik. Orada «Bakanlık teşki
latı üzerinde teftiş ve inceleme yapabileceğini» söy
lüyor; falkalt benim müşahedem odur ki, en büyük 
savurganlığın olduğu, en çok tutarsızlığın olduğu yer 
Ankara'dır. Bakanlıkların idinde hiçbir zaman mü
fettişler teftiş etmez; Türkiye'de öyle garip bir tef
tiş mekanizması vardır, hep taşrada teftiş yapılır; 
yani bakanlık içindeki genel müdürlükleri teftiş et
mez, oradaki eksiklikler, kusurlar belli olmaz. Bu ya
pılmaz; teftiş programları hep taşradır. 

Şimdi, idarenin müessiriyetini artırmak için ih
das ettiğimiz bu ünite, 'bakanlıkların bizatihi genel 
müdürlüklerini analhizmet birimleriyle .herhalde ince
leyecek diyorum; ibu acaba öyle midir ve dolayısıyla 
burada her ne kadar «Bakanlık teşkilatını teftiş ku
rulu pekâlâ inceleyebilir» demekte ise de hiçbir za
man incelemez; bu onun boşluğunu mu dolduracaktır, 
ıböyle bir yargı doğru mudur? Bu hususların tavzih 
edilmesini istiyorum, 

Teşekkür ederim. -
BAŞKAN — Sayın Tutum, sorunuzu kime sor

dunuz efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakana 

sordum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; efendim 23 üncü maddedeki teftiş ku
rulu ile 24 üncü maddedeki Araştırma Planlama Ko
ordinasyon Kurulu Başkanlığı (APK) arasında görev
ler bakımından - bizim kanaatimizce - kesin ayrılık 
vardır. Şöyle ki : Teftiş kurulu başkanlığı, bakanlık 
teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarının her 
türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, ince
leme ve soruşturma işlerini yürütmekle mükelleftir. 
İkinci madde aşağı yukarı bu birincisinin... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Merkez teşkilatı 
dahil mi Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Dahildir efen
dim. 

72 — 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama yapılmaz. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Efendim, o bir 
uygulama meselesi, yani bu tarife göre bakanlık teftiş 
kurulu yetkisi dahiline bütün bakanlık camiası gir
mektedir. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Bakan, bu soru
nun cevabını verdiniz mi? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H..HÜSNÜ DOĞAN — Tamam. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkanım, 

sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun sorunuzu sorun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, 24 

üncü maddenin (b) bendi; «Uzun vadeli planlarla, 
kalkınma planlarında ve yıllık programlarda» diye 
bir ifade ile başlıyor. 

Uzun vadeli plan ve kalkınma planı benim bildi
ğim kadarı ile aynı şeydir; ayrı ayrı iki belgeymiş gibi 
tekrarlanıyor. Burada bir maddî hata mı var yoksa 
başka bir şeyi mi ifade ediyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan, 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, burada uzun 
vadeli planlar denince, zaman zaman Devlet Planla
ma Teşkilatı perspektif planlar da çıkarmıştır, 15 yı
la bakmıştır; fakat kalkınma planlarından kasıt ge
nellikle beş yıllık planlar olmuştur. Bu bakımdan 
maddenin bu haliyle kalmasında yarar görürüm efen
dim. 

BAŞKAN — Böyle kalmasını uygun görüyorsu
nuz. 

Sorunuz cevaplandırılmıştır. 
Başka sorusu olan?.. Yok. 
24 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 25. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır : 

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hu
kukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğura
cak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
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b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmaz
lıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, an
laşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya
pılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri 
hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalar
da bakanlık veya kuruluşu temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını 
temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazır
lamak ve bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan ve
ya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gön
derilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hu
kukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; aslında Türk idaresinin bir baş
ka kangren olmuş noktası da müşavirlik müessesesi
dir. Sanıyorum ki, bu kanun hükmündeki kararna
menin en radikal düzenleme getirme iddiasında oldu
ğu alanlardan birisinin bu olması bekleniyordu; fa
kat benim beklentim maalesef gerçekleşmemiştir; ama 
yozlaşmış eski müşavirlik müessesesi yerine biraz da
ha düzenleyici, onu biraz daha zapturapt altına alıcı 
bir düzenleme eğilimi de var, bunu olumlu karşıla
mak gerekir. 

Türk, idaresinde müşavirlik müessesesini eğer ye
rine oturtamazsak, Türk idaresini partizanlıktan ve o 
partizan yönetimden uzaklaştıranlayız. Sanıyorum ki, 
1980 öncesinde idarî uygulamalarda emniyet supapı 
olarak siyasî iktidarların elindeki araç müşavirlik mü
essesesi idi. Üzülerek ifade edeyim ki, müşavir olmak 
için hiçbir nitelik gerekmiyor Türk mevzuatında. 
Çünkü... 

BURHAN CAHİT GÜNDÜZ (İzmir) — Sayın 
Tutum, 25 inci maddedeki hukuk müşavirliğidir. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Hukuk müşavir
liği mi efendim? 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Evet hukuk müşa
virliği; bakanlık müşavirliği değil. 

CAHtT TUTUM (Devamla) — Saym Başkanım, 
uyarı için çok teşekkür ederim. 

Ben bu görüşlerimi hukuk müşavirliğinde değil, 
müşavirlik müessesesi görüşülürken arz etmek istiyo
rum. Uyarınız için çok teşekkür ederim. 

73 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
25 inci madde üzerinde Sayın Sağesen; buyurunuz 

efendim. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan, 
(Bu madde hukuk müşavirliğinin şimdiye kadar 

süregelmiş olan işlevine ek olarak yeni bir şey getirme
mektedir. 

İdarede bulunduğum zamanlarda hukuk müşavir
liği ile illgii olarak başıma birkaç olay gelmişti. Söz
lerim belki Ibir şikâyettir belki de gereklidir; onu 
takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

(Hukuk müşavirliği bugüne kadar sadece danışılan 
kurum olarak süregelmiştir. Hukuk müşavirliğinden 
bir şey sorarsanız,' size Ibir cevap verir; ama sonuçtan1 

kesimlikle sorumlu değildir. Soru sahibi yönetici ve
ya icracı, eğer uygulama Devlet aleyhine veya idare 
aleyhine 'bir sonuç vermişse ve uygulama da hukuk 
müşavirliğinin verdiği bilgiye uygun ise sorumlu tu
tulur. Yani hukuk müşavirliğini kimse bundan dolayı 
suçlamaz, ona kimse bir şey sormaz. Uygulama Dev
let aleyhine veya idare aleyhime bir sonuç vermişse, 
hukuk müşavirliği böyle mütalaa vermişti'; ama icra 
hunun tersini yaptı; kopanın kellesini... Böyle şey 

' olmaz beyler. 

Bir yetki veriyoruz, karşılığında hiçbir sorumlu
luk getirmiyoruz. Böyle şey olmaz. Bunun yanına bir 
de aynen icracı gibi, madem ona sorulmuştur ileride 
bu konu edilebilecektir, verdiği mütalaaya uyduğu 
takdirde, icracı gibi, onu da sorumluluk altına almak 
gerekir zannediyorum. 

Teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
•25 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli üyeler; Hüseyin Avni Sağesen arkadaşımız! 
bir noktaya kadar konuya bir nebze temas ettiler; 
fakat teyidinde yarar gördüğüm için söylemek ih
tiyacını duydum. 

Birçok kamu iktisadî teşebbüslerinin hukuk mü
şavirlikleri denetim esnasında genel müdürlüklerinin 
veya üst düzey yöneticilerinin yanında bulunurlar. 

Çok ilginç bir olay; bir tanesinin denetlemesi 
esnasında üzerine hassasiyetle gidilmiş bir konuda bir 
yasa ihlal edilmiş ve suç işlenmiş idi. O teşkilatın 
sayın genel müdürüne sorduğumuzda, «Bana hukuk 
müşavirliği böyle görüş bildirdi ben de onun için 
uygulamaya böyle gittim ve sonucu bu şekilde al

dım» demişler idi ve biz o gün kendisiyle yapmış 
olduğumuz görüşmelerde. Biraz önce Sayın Hüseyin 
Avni Sağesen arkadaşımızın da hassasiyetle üzerin
de durduğu gibi hukuk müşavirliklerinin, hukukî ko
nularda mensubu bulundukları genel müdürlüğe ve 
üst düzey yöneticilere hukukî mütalaalar verme gö
revleri olduğu; fakat bir sorumlulukları olmadığı bir 
gerçek. Bunun, özellikle üzerinde durulmasında çok 
büyük yarar var; çünkü üst düzey yöneticilerinin 
pek çoğu konularını hukuk müşavirliğine - eğer çok 
güvenmiyorsa - götürmeden doğrudan doğruya hukukî 
mütalaa almadan halletmek., .gibi bir yolu seçiyorlar. 
Üst düzey devlet yöneticilerinin çoğunda aynı dav
ranışı müşahade etmek mümkün. Bunun üzerinde 
hassasiyetle durmakta ve Sayın Bakanlığın, Sayın 
Komisyonun bu konuda bu maddeye bir değişiklik 
getirmesinde büyük yarar olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Kuşhan. 
25 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, müsaade 
eder misiniz? 

iBAŞKAN— Söz mü istiyorsunuz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Bir hususu açıklamak istiyorum 

Sayın Komisyon Başkanı. 
Genellikle sözlerin, söz almanın mutlaka kürsü

den yapılması Tüzük hükımü. Çok Ikısa konuşmalara 
yerinizden müsaade ediyoruz. Kısa ise, lütfen ora
dan konuşun.., 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kısa, kısa... 

BAŞKAN — Eğer söz istiyorsanız, söz alıyor
sanız kürsüye davet ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Anlkara) — Kısa bir açıklama 
yapacağıim. 

BAŞKAN — Çok kısa, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T, OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, madde 
yalnız îstişarî mütalaadan bahsetmiyor, davaların ta
kibinden de bahsediyor. Îstişarî mütalaa da hukukî 
ise bağlar ve sorumluluğu da 657 sayılı Kanuna ta
bidir. 

Kısaca bunu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan?,.. 
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BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Söz veremeyiz, siz konuştunuz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, o zaman 

soru sorayım müsaade ederseniz. 
'BAŞKAN — Başka söz isteyen yoksa soruya 

müsaade ederim. 
Başka söz listeyen?... Siz söz mü işitiyorsunuz efen

dim? 

HÜSEYİN AVHt SAĞESEN (Ordu) — Söz, so
ru, nasıl olursa. 

BAŞKAN — ÎSiz de konuştunuz, soru sorabilirsi
niz. 

Başka söz isteyen?... Yok. 

Buyurun Sayın Kuşhan^ 
ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın Başkan, foti-

raz önce izah etmeye çalıştığımız hulkuk müşavirli
ğinin yasal sorumluluğunldan bahsederken siz, 657'de 
bunun tadat edildiğini; zannediyorum iki, büyük ihti
malle bütün devlet memurları muvacehesinde, on
lar çerçevesinde mütalaa ederek söylediğiniz. Hal
buki hukuk müşavirliğinin ne (kadar önemli bir gö
rev olduğu ve dolayısıyla onun 'vereceği hukukî mü
talaaların veya yanlış mütalaaların müesseseleri ne 
kadar Ibüyük zararlar verdirdiği yapılan denetimler 
esnasındaki tespitlerle ortada. Böyle bir şeyin konul
masında ne şekilde bir sakınca görürsünüz; neden di
ğer devlet memurlarının mesuliyetlerini tadalt eden 
Öir kanun çerçevesinde bu kadar önemiü bir şeyi bı
rakmak ihtiyacım duyarsınız? 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOŞLU (Ankara) — Efendim, burada 
sorumlulukları tadat edilerek tespit elden bir kanun 
karşısında değiliz. Biz, umumî çerçeve kanunu ya
pıyoruz ve görevleri ıtesptit ediyoruz. Bu görevlerin 
suiistimali veyahut da hatalı olması ayrıca kanunla
rında yazılıdır. Uygulaması orada yapılacaktır ve ya
pılmaktadır, şimdiye kadar uygulama böyledir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkam. 

Siz sorunuzu sormak istiyorsunuz, buyurun. 
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, hasbelkader /belirli görevlerde bulunduğum
da başıma bazı olaylar geldi diye anz etmek istiyo
rum size. Arz edeyim olayı* («Kürsüden konuşun, 
anlaşılmıyor» sesleri) 

Sayın Başkan, kürsüden müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, kürsüye çıkmanıza mü

saade edeceğim; yalnız bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

Kürsüye çıkıp konuşma ile Soru iarasında, Tüzü
ğümüzde, ayrı bir özellik var. Soru mutlaka yerin
den ve kısa olacaik, söz alanlar da mutlaka kürsüden 
konuşacak. Arkadaşımız soru sormak istedi, onun 
için kendisinden yerinden sormasını istedim. 

Buyurun, mademki duyulmuyor, onun için buna 
müsaade ediyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
oturduğumuz, bulunduğumuz yerden soru sorarken 
çok bağırmamız icap ediyor. Acaba mikrofon tak
tırmak... 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, Aslında bu 
Tüzük gereği teknik olarak uygulamaya çevrilememiş-
tir, bunu geçende de arz ettim. Onu yapmak gerek
mektedir. Soruların yerinden sorulması elektrik ci
hazlarında gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 
mümkün olacakta. Şimdilik arasıra bunu uyguluyo
ruz. 

Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AVINI SAĞİESEN (Ordu) — Teşek

kür ederim Sayın IBaşIkian. 
Efendim, konu şu: Şimdi bir şey danışıyorsunuz 

bir makama. Makam size artı veya eksi diyor. jSiz 
artıyı uıyguluıyonsunuz, sonuç eksi çıkıyor, sizi mua
heze ediyorlar. IBunu kasıitüı da yapabilir, kasıtsız da 
yapabilir. Soru sorduğunuz veya danıştığınız kişi ar
tı veya eksi dediğinden diölayı herhangi (bir muahe
zeye veya soruşturmaya ıtalbi değil; 'ama uygulamaya 
/gelence, eğer onun dediğinin iterdi çıkarsa ücra orga
nının kafasını köparıyorsunuz, 

(Başıma Igelen bir îolayı arz edeceğim. Beden Ter
biyesi Genel Mıüdür Yardumcısıyını. /Bir ödemeden 
dbttayı (bir daire başkanlığının onayı geldi. Biraz kar
maşık bir işti ve çok özür dilerim, burada söylemek 
demezdim, o igünün şartları içinde bunu takdirlerini
ze arz etmek işitiyorum; bir kızkardeşim vardı Ve onu 
kaybetaişltim, cenazesini kaldırdığımın eritesi günüy
dü. Görüşleriniz nedir diye durumu hukuk müşavir
liğine havale ettim. Hemen anında, «Ödenmesi uy
gundur» şeklinde ıgörüşllerini bildirdiler. Tabiî biz de 
imzayı bastık Ve ödeme yapıldı. Blahara görevden 
ayrıldım, peşinden bir Sayıştay tezkeresi (geldi. Bu 
(tezkerede, «İtki milyon lirayı ödeyiniz» diyordu. Aka
binde, «Hukuk müşavirliğinin mütaüaası Vardır, filan 
filanın mütalaası vardır, Biz de ianlara uyarak Dev-' 
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İeti, daireyi mahkemelerde süründürüp ekstra ücret
iler ödenmesin diye onların mütalaasına istinaden 
ödeme yaptık» şeklinde cevap verdim; fakalt, «itera 
istesiniz, ımesulu ıslasiniz» dediler Ve Ödeme emri çık
tı. Peşinden, ©öden TerMyesi Genel iMüıdünlüiğü şim
diye kadar 'hîçfbir davayı kazanmadığı için, 'benzer 
şekilde ödeme durumunda, ödenmesi gereken (bir pa
radan diolayı hak sahibi dava açtığı ve o davayı ka
zandığı için biz de iki milyonu Ödemekltıen böylece 
kurtulduk. 

Olay budur. 'Buna benzer böyle ikli milyonlar de
ğil, iki miyarlar vardır 'bunların altında veya (başka 
olaylar da vardır. 

»Bir adama veya ıbir makama sorarrilulukla (görevi, 
ikisini 'bir arada vermek lazımıdır. Hepimiz insanız 
veya her makama ıgelen insandır. Şu veya (bu şekilde 
kasıtlı da yapabilir, kaSutteız da yapabilir; kasıitlı yap-
ıtığı zaman ona suali ısiormak gerekir. IBurada da bu
nun fbu çerçevenin içinde bulunması lazımdır. Şimdi
ye kadar gelmiş ©lan bu çerçeveyi yırtmak 'lazımdır. 
Madem yenilikler getiriyoruz, bu yenilikleri buraya 
dere etimek gerekir. 

Teşekkür ederim. 

BfAŞjKlAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
AMAYAISA KOMİSYONU ıHAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞjKONOĞDU ((Ankara) — Kısa Ibir cevap ver
mek işitiyorum. 

BIAŞKIAN — Buyurun.. 

(ANAYASA (KOMİSYONU «AiŞEANI KÂMİL 
T. COŞKlUNOĞLU i(7Ankara) — Efendim, arkadaşı
mızın verdiği misal olabilir. Yalnız biz burada ka
rnında prensipleri 'tespit edüyoruz. Bir müfettiş tasav
vur edin, verdiği müiüalaa hilafı hakikat çıkmuştsa, 
adam görevden alınmışsa; 10 mütalaa üzerine müfet
tişi 'sorumlu tut, onu sorumlu tut. Ha kastı varsa, 
kasten yapmışsa, zaften özel hukuk bunu tespit etmiş
tir. IKaisiten yapılmış hatayı tespit etmiştir. 

(Binaenaleyh, niçin devlet mekanizması içerisinde 
dereceler vardır? Mahkeme karar verir, hatalı çıkar 
kararı, yüksek mahkeme bozar. Niçin bu dereceler 
konmuştur? Bunların hepsi kademe kademe birbirine 
bağlıdır. Bu itibarla burada «şu meseleden sorumlu
dur» dediniz mi, bu meselenin haricinde kalan kısım 
için de hukuk müşavirini bağlarsınız. Zaten soruım-
Ihılukban kurtulamamıştır. mübeselisil sorumluluk var
dır onda yine; kendisi de sorumludur, müteselsil so
rumludur özel hukuk muvacehesinde. Binaenaleyh, 
kurtulamaz, 
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İBuraya başka 'bir kayıt ilavesinin doğru olmaya
cağı kanısındayız efendim. 

IBAŞJKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı., 

iSonunuz mu var efendim? 
IÖMBR KUŞHAN (Kan) — Evet Sayın Başkan. 
BİAŞIKAN — Buyurun, 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, «hu

kuk müşaviri vermiş olduğu mütalaadan ötürü ken
disinin yardımcısı olduğu bakan veya üst düzey dev
let memuruna, kendisiyle müşavere eden kimseye 
karşı Sorumludur» diyor. Lütifeder Türkiye'de merî 
mevzuat içerisinde hukuk müşavirlerinin bu sorum
luluğunu 'tadat eden bir kanun söylıebiılir mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. eOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, özel hu
kuktan bahsettim; özel hukuk prensipleri bunu hal
leder. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ondu) — Yok ki 
beyefendi.ı 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Var efendim, özel 
hukuk prensipleri yar, Borçlar Kanunu var, Tica
ret Kanunu var, Medenî Kanun var, bunların pren
sipleri var; İş Kanunu var, İş Kanununa giren sa
hada bunların hepsi de var efendimi., 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Sorunuzu mu tamamlayacaksınız? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — -Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, 
ÖMİBR KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan bize 

«Medenî Kanunda var, Borçlar Kanununda var ve 
özel hukuk hükümleri... 

BAŞKAN — Efendim, sorunuzu sorun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet onu soruyo

rum. 
«... özel hukuk prensipleri var» diyorsunuz. Bu

güne değin bu kadar enteresan görüntüler veren uy
gulamalar var. Mademki 'bu özel hukuk hükümlerin
de böyle maddeler var, neden bu boşluklar doğuyor? 
Biz şimdi şu madde üzerinde hukuk müşavirliğine 
bir sorumluluk yükleyen madde veyahut bölüm ko
nulmasını istiyor isek ve Sayın Komisyon da bunu 
sağlar Sayın Bakan'Ukda bu imkânı getirirse, hukuk 
müşavirlerinin verecekleri hukukî mütalaalardan ötü
rü kendilerine maddî bir sorumluluğu belki idarece 
düşünürlerse Devlet daha iyi korunmuş olmaz mu 
maddî yönden? 



T.B.M.M. B : 5 27 . 9 . 1984 O : 1 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T.; CX5ŞKUNOĞLU (Ankara) — Var olan bir şeyi 
tekrar etmeye lüzum yok, bu prensip kanunudur 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, soruya ce
vap veriniz.. 

TARİM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN*— Sayın Başkan, sayın mil-
letvdk'ili ar^kadaşlarımızın bahsettiği bu husus, sade
ce hukuk mlüşalvMiği için balhis konusu olamaz. Bir 
doktor reçeitesindeıı ve teşhisinden sorumludur; bir 
mühendis veya jeolog verdiği rapordan sorumludur; 
fakat onları burada tanzim edemeyiz. Biz burada 
sadece b!ir bakanlık içerisinde yer alan bir hukuk 
müşavirliğinin görevlerini tadat ediyoruz; yoksa, her 
bakanlıkta her meslek grulbundan insan çalışmaktadır, 
onların da sorumluluğu vardır; ama onları burada 
yazmıyoruz, 

Arz ederim efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
25 inci rnadlde üzerindeki görüşmeler tamaımlan-

mrştır. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

26 ncı mıalddbyi okulfcuyorum : 
Basın ve Halkla ffişküler Müşavirliği 
IMADDE 26. —- Başkanlıklarda basın ve halkla 

ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyet
lerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini 
sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
teşkil edülefbi&H 

IBAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Batumlu. 
SABlT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Kanu
nun 26 ncı maddesi, «dBasın ve Halkla İlişkiler» bö
lümünü kapsıyor. Şimdi yeni bir düzenleme yapıl
makta olduğuna göre, basınla ilgili bölümü ki sanı
yorum daha önce de bu konu yine burada dile ge
tirilmişti ve komisyonlarda da görüşülmesi yapılmak-ı 
taydı, o konunun ele alınması lazım. 

Devletin bugün elinde TRT, Basın - Yayın, Ana
dolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu gibi dört tane 
ayrı bölümde basınla ilgili müessese vardır. Şimdi son 
yıllarda kanun kapsamı olsun veya olmasın bütün ku
ruluşlarda- bir basın bölümü ortaya getirilmiştir bu 
basın bölümü o kadar larj bir şekilde bırakılmıştır 

ki, bu bölümden her türlü harcama yapıldığı gibi, 
'haber enflasyonu da yapılmaktadır. Devletin çalışma
larım, Hükümetin çalışmalarını bir noktadan sağ
layabilmek için buradaki tespit edilen 26 ncı madde-. 
deki basın müşavirliğinin veya basın halkla ilişkilerin 
neler yapabileceğini ve doğrudan kime bağlanacağını 
çok iyi tespit etmemizde yarar vardır, Bugün Dev
letin ve Hükümetin çalışmalarıındaki bütün aksaklık
ların kamuoyuna intikalinde bir sürü yanlış haber
lerin çıkması da bu noktalardan gelmektedir. 

IBasın ve Halkla İlişkiler bölümü bir devletin ve 
bir hükümetin en önemli iç ve dıştaki çalışmasını 
dünyaya duyurduğu kadar, kamuoyuna da duyuracak 
en önemli faktördür. 

Onun için bu maddenin en iyi şekilde kaleme alın
ması ve neticede kendi bakanına direkt bağlı olmasıyla 
temin edilmesini teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
26 ncı madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli üyeler; bakanlıklarda yer alan basın ve halkla 
ilşikiler müşavirleri bugüne kadar layık oldukları 
şekilde mutlaka ve mutlaka istihdam edilememiştir 
diyorum. Çünkü, genellikle basın ve halkla ilişkiler 
müşavirliklerinde istihdam edilmesi gereken kimseler, 
basınla irtibatı olan ve halkla ilişkiler mesleğini bilen 
kimselerden olması iktizar eder. Acaba diyorum ve 
devamlı da bunu düşünürdüm zaten, bakanların bu 
konudaki seyyaliyetini, seçme hakkım bir parça kısıt
lamak suretiyle, buraya tayin edilecek olan kimselerin 
gerçekten bu sabada ihtisas yapmış kimselerden olma
sını sağlayıcı, halkla ilişkiler eğitimi görmüş, basınla 
uzaktan yakından uzun süre irtibat kurmuş ve do
layısıyla bu irtibat kurmayı bilen kimselerden olmasını 
sağlayıcı bir büküm getirmek mümkün olamaz mı 
diye. Buradaki' haliyle bırakıldığı takdirde, bakan' el
bette ki birçok noktalarda olduğu gibi, bunda da 

Ibağımsız olacaktır ve dolayısıyla basın müşavirliğine 
basınla veya halkla ilişkilerle hiç ilgisi olmayan kimse
lerin getirilmesi söz konusu olacaktır. Gerçi bunun 
ikinci kısımda, yani özel kanunlarda da tadat edil-' 
mesi mümkün; ama çerçeve kanununda böyle bir 
hüküm getirilirse diğerlerine de ışık tutmuş olur. 

(Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşbaşı. 
26 ncı.madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok, 
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26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler, 26 ncı madde kabul edilmiştir 

27 <nci maddeyi okutuyorum: 
' Bakanlık müşavirleri 
MADDE 27. — Bakanlıklarda, özel önem ve ön

celik taşıyan konularda bakanlık makamına yardım
cı olmak üzere özel yeteneği olanlardan bakanlık 
müşavirleri bulunabilir. 

Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır. 
Bakanlık müşavirlerinin gerekli olup olmadığı ve 

sayısı, otuzu geçmeyecek şekilde kuruluş kanunla
rında gösterilir, 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Grup adına Şaym Cahit Tutum; buyurun efen
dim. 

HP GRUBU ADINA CAHÎT TUTUM (Balıkesir) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; o kadar çok müşavir
lik sözcüğü geçiyor ki ve Kadro Kararnamesine bak
tığınızda o kadar çok birbirine benzer müşavir birim
leri var ki... Hukuk müşavirliği ile basın ve halkla iliş
kiler müşavirliği ve şimdi de müşavirlik. Daha sonra, 
danışman diye bir şey de gelebilir önümüze. Kadro 
Kararnamesine bakıldığı zaman yine uzman müşavir, 
uzman müşavir yardımcısı daha bir hayli, fonksiyon
ları belki değişik olan; fakat benzer isim taşıyan un
vanlar var. 

Değerli üyeler, idaremizde çözemediğimiz ve bu 
kararnamenin, bir ölçüde geçmiş uygulamaların ışığı 
altında bir miktar daha düzenleme yaparak zapturapt 
altına, almak istediği alan, müşavirlik alanıdır. Türk 
idaresinde iki konuyu çözmeden; partizan yönetim ve 
yönetimin partizanlaşması tehlikesinden uzaklaşanla
yız. Bunun birisi, müşavirlik müessesesi, diğeri de mer
kez valiliyidir. 

Şimdi, müşavirlik, literatürde genellikle üst düzey
de bakana önemli konularda, hizmet sunan bir görevli 
olarak tanımlanmaktadır. 

Eğer bir ülkede, İçişleri Bakanlığında validen çok 
merkez valisi varsa, bir bakanlıkta genel müdürden 
daha çok müşavir varsa, işte size partizan yönetime 
geçiş araçları hazır demektir. Bunu yıllar yılı hiçbir 
iktidar çözemedi. Ümit ediyorduk ki, Sayın özal Hü
kümeti bu hususta ciddî olarak adım attığında bu 
konudaki kördüğümü kessin ve Türk idaresinin başı
na büyük ölçüde Demeklesin Kılıcı gibi asılı duran 
bu tehdidi ortadan kaldırsın; fakat üzülerek ifade ede
yim ki, müşavirlik konusundaki çabasına rağmen, tam 
sonuca ulaşamamıştır. Eğer yanılıyorsam düzeltilebilir; 
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[ benim tespitlerime göre, Başbakan müşaviri olarak 
10 adet, yani Sayın özal'ın 10 adet müşaviri olacak. 
Başbakanlık müşaviri olarak da 30 - 40 adet müşavir 
var; yani bir ordu. Adalet Bakanlığında yok; İçişleri 
Bakanlığında müşavirlik var mıdır, olmalı mıdır di
ye aklınıza bir soru gelebilir, orada da 10 tane mü
şavir kadrosu var. Dikkatinizi çekiyorum, Kadro Ka
rarnamesinde 110 adet vali kadrosu var; 67 adet de 
vali görünüyor. Bu nasıl bir iştir? 110 adet merkez 
valisi. O halde valileri bir defa katlayabilirsiniz, hep
sini alır merkeze getirebilirsiniz. Bunu mu yapmak 
istiyoruz? Merkez valiliğini kaldıralım, gelin buna 
yanaşalım. Eğer mümkünse ilk kademede kaldıramı-
yorsak, mevcut merkez valilerini şahsa bağlı olarak 
kadroların bazısını tutalım; ama 10 adede indirelim. 
Neden? iktidarlar değiştikçe valileri merkeze almak 
için; yani benim valim, öyle şey olur mu? Devletin 
valisidir bu. Neden ona uğraşmayalım? O yolları Mec
lis olarak neden tıkamayalım? 

Dışişleri Bakanlığına alınıyorsunuz. Dışişleri Ba
kanlığında 30 adet bakanlık müşaviri var. Çünkü belli 
periyotlarla orada bir kariyer teessüs etmiştir, mer
keze gelme vardır; büyük bir ihtimalle bunlar için 
kullanılacaktır; ama orada ayrıca 11 danışman var. 
Soracağız tabiî kadro kararnamesi görüşülürken. 21 
adet uzman müşavir kadrosu var, 7 adet uzman müşa
vir yardımcısı kadrosu var. Büyük bir ihtimalle bizim 
bilmediğimiz bir fonksiyonel içerikleri vardır bunla
rın. Çünkü 15 adet danışman, 30 adet bakanlık mü
şaviri; «Bu nasıl şeydir?» diye soracağız. O zaman 
bizi belki tatmin edecekler, diyecekler ki, «Bu danış
man, müşavir değildir.» Tabiî bunun anlamı şu : Mü
şavir kendisiyle istişare edilmeyen kimsedir diye tarif 
edersek uyar. Türkiye'de maalesef bugüne kadar mü
şavirler böyle kullanılmıştır. 

Şimdi, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
geliyorsunuz, 25 adet müşavir; Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığında 20; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
da 10; Ulaştırma Bakanlığında 10; Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına 20; Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığında 20; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğında 10; Kültür ve Turizm Bakanlığında 14 adet ba
kanlık müşaviri var. Bir yerde takılıyorum, Tarım Or
man ve Köy işleri Bakanlığında henüz yok; daha ola
cak, onların ki düzenleniyor, Sayın Bakanımız daha 
iyi cevap verir. 200 adet müşavir kadrosu var, top
lam olarak. 

Aslında müşavirlik bizim müessesemizde istisnaî 
memuriyettir, yani herhangi bir nitelik aranmaz ve 

I atandığı ândan itibaren atandığı kadronun aylığını 
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alır. Bu saymış olduğumuz 200'e yakın müşavir kad
rolarının hepsi de birinci derece. Yani bunun anlamı 
şudur :s Müşavirler gerçekten çok deneyimli kimseler
dir. Uzun yıllar kamu ve özel kesimde hizmet vermiş, 
büyük tecrübesi olan kimselerdir ve bakana belli, 
önemli konularda istişare verecektir, ama tam tersi
ne, düşünceleri çok yararlı olduğu için alınması tasar
lanan bu grup, düşünceleri zararlı olduğu için kenara 
itilen grup haline dönüştürülmüştür Türk idaresinde. 
Yalnız bugünün hükümetleri değil, geçmiş hükümetler 
deneyimi ve tecrübeleri de bunu göstermektedir. 

Şimdi müşavirleri nasıl kullanabiliriz? Bu konu 
çok tartışıldı. 1980 yılı öncesindeki çatışmanın odak 
noktasında bu vardı; her iktidara geçen diğerini par
tizanlıkla suçluyordu; siz kendi adamlarınızı getirdi
niz şeklinde. Bugün de aynı suçlama size yöneltiliyor 
ve biz de bu konuyu Yüce Meclise getireceğiz; Hü
kümet olarak yanlı olarak yaptığınız atamaları. Fakat 
burada meseleyi kökünden çözecek herhangi bir ra
dikal düzenlemeden de kaçınıyoruz. Merkez valiliğini 
gene muhafaza ediyoruz; neredeyse merkez müsteşar
lığı, merkez genel müdürlüğü... Şimdi tabiî onların 
yerine müşavirlikler var. Bu müşavirlikler elbette ki 
- Batılı anlamda kullanıldığı takdirde - çok yararlı; 
müşavirlik sistemi çok önemli, özellikle Batıda par
lamenter sistemi başarılı bir şekilde uygulamakta olan 
ülkelerde çok önemli; birçok müşavirliklerin istihdam 
edildiğini görüyoruz, İngiltere gibi. İngiltere'yi örnek 
vermemin nedeni, istikrarlı bir yönetime örnek olduğu 
içindir. Eğer bunu isterseniz, biz de Türkiye'de istik
rarlı yönetimi kurabiliriz. 

Diyelim ki petrol konusunda dünya çapında ünlü 
bir kimseyi Başbakana müşavir ediyorlar, mukavele 
ile veya nükleer enerji konusunda dünya çapında ün 
yapmış bir uzmanı müşavir diye kullanıyorlar ve bu 
kimse de Başbakanlıkta politika geliştirmede birinci 
derecede müessir oluyor; ama bizde müşavirlikler 
böyle değil. Görevden aldığınız genel müdüre yer yok. 
Çünkü aynı derecede bir yere getireceksiniz, hakkını 
mahfuz tutacaksınız. Neresi? Pasif bir yer, müşavir
lik; oraya aktarırsınız. Orada da bol miktarda aylak
lar havuzu yaratırız. 

Bu sistemi acaba önleyemez miyiz? Bu konu, sa
dece sizin iktidarınız için değil, gelecek iktidarlar için 
de sözkonusu. Merkez valiliğinde 110 tane kadro; 67 
tane vali var. Düşünmez mi insan, nasıl olacak* bu? 
Demek ki valileri sürekli merkeze getireceksiniz. Bu 
naslı bir şeydir? Bu kimselere Devletin valisi olma 
vasfını ne zaman kazandıracağız? Acaba müşavirlik 

konusunda da radikal olarak bu rakamları daha da 
azaltsak, gerçekten fonksiyonel hale getirme amacın
da isek, bunların sayılarını azaltsak daha isabetli ol
maz mı? Otuz tane müşaviri ne yapacaktır bir ba
kan? 

Fransa'daki sistem, sanıyorum ki üzerinde durul
maya değer. Henüz; Türkiye'de bu konu yeteri kadar 
maalesef incelenmiş değil. Bakanlık özel kabineleri 
var. Eğer bakan kabinesi, yani «bakanın özel ka
binesi» dedikleri bir yönetim modeli benim senecekse, o 
zaman olur. Bakar, kişisel planda büyük ölçüde gü
ven duyduğu ve kendi başarısına katkıda bulunacağına 
inandığı bir partiliyi getirir; ama hiyerarşinin dışında 
ve kesinlikle idare ile ilişkilendirmeksizin kendisine 
yardımcı tayin edebilir; ama «bakan özel kabine sis
temi» . bizde yok. öyle olunca ne oluyor? Kariyer 
mevkilerini politize etmeye çalışıyoruz; illa ki, benim 
düşüncemde ve benim paralelimde olan birtakım kim
seleri genel müdür, müsteşar yapacağım diye tutturu
yoruz. Hata buradan kaynaklanıyor. 

Acaba diyorum, müşavirlik konusunda bu sayıları 
daha radikal olarak düşüremez miyiz? Hepsinin sa
yısını büyük ölçüde düşürelim. Mesela Maliye Bakan
lığında otuz adet müşavir var. Kadro cetvelini dik
katle incelerseniz, kadro kararnamesinde bazı kad
rolar tutulu, bazı 
kamlar gelişigüzel 
müşavirler vardır; 

diyerek veya başka. 
yönetimine bunları 

kadrolar serbesttir. Bütün bu ra-
konmamıştır. Halen mevcut olan 
kadroların büyük kısmını onlar iş

gal edecekler; kadroların bir kısmından da, gelecekte 
aktif mevkilerde bulunan yöneticileri pasif ize etmek 
gerektiği zaman yararlanılacak. Çünkü başka kadro 
yok. Belki de APK gibi; inşallah öyle olmaz, çünkü 
geçmişte bir de o kullanılmıştır; tetkik kurulları vardı, 
tetkik kurulları da bir depoydu. Onu kaldırdık; ama 
APK'ya acaba öyle bir şey sızdırılabilir mi? APK'da 
öyle bir şey yok; ajma belki de 1 inci derecede uzman 

unvanlarla bu şekilde Türk kamu 
zerk etmek tehlikesi de her zaman 

var; ama müşavirlik bunun açık açık aracıdır. Bunun 
radikal olarak indirilmesinin sonsuz yararı vardır. 

Burada 27 nci maddede saygıdeğer Komisyonu
muz iki unsur getirmiştir, yani Hükümetin düzenle-
mesindeki başıboşl 
sabilir miyim diye 

lıığu görerek, acaba biraz daha kı-
iki unsur getirmiştir. Biri, bakanlık 

müşavirlerinin gerekli olup olmadığı ve «sayısı 30'u 
geçmeyecek şekilde kuruluş kanunlarında gösterilir» 
demektedir. 

Bir de, 27 nci maddenin ilk fıkrasında «özel yete
neği olanlardan» denilmektedir. Bu tabiî oldukça mi
zah yapmaya elverişlidir, «özel yetenek» ne demek-



T.B.M.M. B : 5 2 7 . 9 . 1 9 8 4 0 : 1 

tir? Şöyle denseydi «özel bilgi ve becerisi ve geniş 
tecrübesi olan» denseydi bir hukukî anlamı vardı; ama 
«özel yeteneği» deyince çok mizaha elverişli, hukukî 
olmayan bir deyim akla getiriyor; ama endişe iyi bir 
noktadan kaynaklandığı için işaret ediyorum, öbü
ründe o 4a yok. Yarın müşavirleri tayin edenlere hiç 
olmazsa bu «özel yeteneği olan» ibaresinden yarar
lanarak soracağız; «Hangi özel yeteneği var da oraya 
tayin ettiniz?» diye. O bakımdan belki bir tutamak 
olur; ama bu belki gereksiz tartışmalara neden ola
bilecek yetersiz bir tanımlamadır. Eğer müşavirliğe 
atayacağımız kimselerde nitelik arayacaksak, ki bazı 
müşavirliklerde bu olabilir; mesela Dışişleri Bakanlığı 
müşavirliğine öyle gelişigüzel, niteliği olmayan, dil 
bilmeyen bir kimse atanmaz; ama burada «özel yete
nek» sözcüğünü genişleterek belki biz de bilgi, bece
ri ve geniş tecrübesiyle bu konuda hizmet sunabile
cek nitelikte olduğu tespit edilen kişiler arasından 
müşavir atanır dersek, bir miktar belki bu suiistimali 
önleyebiliriz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, aslında hep beraber Mec
lis olarak Türkiye'nin idare sorunlarına çare aramak
tayız. Bu bir araçtır. Hükümetin yaptığı getirilen dü
zenleme budur; fakat Hükümet düzenlemesinde de 
benim görebildiğim bir çözüm getirilememektedir. Sa
dece müşavirlerin sayısı azaltılmıştır. Benim bir tes
pitime göre 839'u^aşkın müşavir var idi ve bu müşa
virlerin de isimleri oldukça değişikti. Bugün de maa
lesef yine onlar vardır; Başbakan müşaviri, Başba
kanlık müşaviri, başmüşavir. Yani, birtakım unvan
lar yine maalesef devam ediyor; ama eskisine oranla 
bir hayli rafine edilmiştir. Gelin bir adım daha ata
lım, müşavirlik müessesesini bir araç olarak kullanıl
mayacak bir statüye getirelim. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
27 nci madde üzerinde başka söz isteyen olmadığı 

için, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — önergeler var efen
dim. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? (HP sıralarından 
«önerge var» sesleri) 

önerge var. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aynı zamanda Sa

yın Bakandan sorularımız da var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sorularınız var, peki. Sorunuz varsa, 

şimdi sorun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade ederseniz 
sorayım Sayın Başkanım. Cahit Tutum Beyefendinin 
de izah ettiği gibi, Sayın Başkan ve Sayın Bakan; bu
rada bir «özel yetenek» tabiri kullanılıyor. Şimdi soru
yorum, diyorum ki; özel yetenek ile özel nitelik ara
sında bir fark mütalaa ediyor musunuz? Bir insan 
özel yeteneklidir, bu insanın özel nitelikleri vardır şek
linde kullandığımızda, bu özel yetenek ile özel nitelik 
arasında bir fark bulunabilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, galiba siz
den soruldu. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; müsaademizle önce bir iki genel hu
susa değinmek İstiyorum. 

Sayın Tutum, konuşmalarının başlangıcında hu
kuk müşavirliği, ıbasm ve halkla ilişkiler müşavirliği 
ve bakanlık müşavirlerini1 de aynı kefeye doyarak 
bir (takdimde bulundular. Şu hususa Ibir açıklık gel
mesi bakımından izah etmekte yarar görüyorum. 

BMncisi; müşavirlik tabiri ile ımiüışavir tabirinin 
tamamıyla birbirinden ayrılması gerekir.; Müşavirlik, 
burada bir müesseseyi, bir ıbüroyu temsil etmek üze
re ifade edilmektedir. Oysa, ıbakanlık müşavirleri 
teker ıteker şahısları ifade eden bir tabirdir. 

Bu vesileyle şu hususu da ifade etmek istiyo
rum: Dikkat edildiği takdirde, 27 nci maddede her 
balkanMc tiçin sayısı 30'u geçmemdk üzere ıbakanlık 
müşavM verilebileceği ve bunun da özel kanunda 
belirtilmesi kaydıyla getirilmesi öngörülmüştür. Bu, 
Hükümetimizin bu konudaki ciddiyetini ortaya koy
maktadır. Yoksa, biz (buraya bakanlık müşavirleri 
konusunda herhangi bir şekilde sayı getirmezdik 
ve genel çerçeve kanunu ile de bunu tahdit eder bir 
tutuma girmezdik. Şimdi size bir, iki misal arz et
mek istiyorum. 

Bugün Devlette aşağı yukarı 1 milyon 341 bin 
olan kadrolar arasında bu Kanun hükmünde karar
namelerle - şu andalki - verilmiş olan ıbakanlık mü
şavirliği adedi, sayısı bültün bakanlıklara şamil ol
mak üzere, toplam 292'den ibarettir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — KİT'ler hariç 
mi? 

TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — KİT'lerde mü
şavir yok zaten. 
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Bu ralkamın geçmiş yıllarda büyük sayılarda ol
duğu malumunuzdur. Ancak, sayı sadece bu kadar
dır ve bugün de bakanlıklarımıza bu kadar imkân 
tanınmış olmasına rağmen - benim Bakanlığım da
hil - bu kadrolardan pek azı kullanılmaktadır, pek 
azı kullanılmıştır. 

Diğer bir hususa, buradaki «özel yetenek» me
selesine geçiyorum. 

Şüphesiz ki bir bakanın, özellikle özel ihtisas is
teyen bazı konularda çalışacağı şahısları müstakil 
olarak seçmesi, rahatlıkla seçmesi bakımından bura
da ifade edildiği şekilde geniş olarak esnek bir tabi
rin getirilmesinde büyük zaruret vardır. Yani, Türki
ye Cumhuriyetinde bir kişi bakan olacalk ve ona da 
bu nevi bir - ilki noktada esneklik tanımayacağız; 
müsaadenizle ben bu noktaya (katılamıyorum. 
• CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bilgi, beceri, tec
rübe(kâfi mi? 

TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Efendim, ifa
de tarzı ne olursa olsun; isterseniz (bilgi, beceri de
yin, isterseniz yetenek deyin, burada herhangi bir 
şekilde bunun kullanılma tarzı zaten aynı olacaktır. 
Yani buradaki kelimeleri değiştirmekle, tatbikatı 
herhangi bir şekilde değiştirmek de bahis konusu de
ğildir. 

Su balkımdan, buradaki ifadenin gayeye uygun 
olduğunu belirtmek istiyorum. Şüphesiz ki bunun 
tatbikatı da, o kadroları (kullanacak bakanın inhisa-
rındadır. Biz Hükümet öl'aralk, bu maddeyi olduğu 
gibi uygun göırüyoruz.: 

Arz ederim. 
BAŞKAN - - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 

müsaade öder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, biraz 

önce ben arz etmeye çalışmıştım; «Özel yetenek» 
ile «özel nitelik» arasında bir fark mütalaa ediyor 
musunuz, diye sormuştum; müsaade ederseniz aça
yım. 

Özel yetenek; el becerisi ve benzeri şeyleri ihtiva 
etmek üzere, Türkçede kullanılan bir kavramdır. 
Özel nitelik ise, bir insanın herhangi bir işte başa
tı sağlamasını temin edecek olan, birçok eğitim
lerden kazanılmış olan özellikleri ihtiva eder. Bizim 
aslında maksadımız, bu «özel yetenek» kavramının 
yerine, «özel nitelikleri olan», yani özellikleri olan i 

insanlar, özel bilgileri olan insanlar istihdam edilir 
manasında bir ifade kullanarak kanun dilini düzelt
meye ve kapsamını genişletmeye çalışmaktır. Yoksa, 
herhangi bir şekilde başka bir maksatla söylemedik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
ANAYASA KOMİİSYONU BAŞKANI KÂJMÎL 

T. COŞKUNOĞUU (Ankara) — 'Bir Kelime ilave 
edeyim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Cevap için buyurun efendim. 
ANAYASA KOM/İSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — özel nitelik manevî 
vasıfları da taşır, özel nitelik manevî vasıfları da 
kapsar, özel yetenek daha şümullü ve meslekî bilgi 
ihtiva eder. Nitelik; neye göre nitelik? Niteliği biz, 
«Yeteneği var, ama niteliği yok», «çok iyi adamdır, 
ama yeteneği yoktur» tarzında kullanırız. Binaena
leyh, «yetenek» kelimesi burada yerindedir ve doğ
rudur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, teşekkür 
ederim. 

Bu madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, 
önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 113 sıra sayılı Tasarının 27 

nci maddesinin son paragrafında yer alan 30 sayısı
nın 10 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tülay Öney Vecilhi Ataklı1 

İstanbul Şanlıurfa 

Ömer Kuşhan Erol Ağagil 
Kars Kırkaleri 

İsa Vardal 
Zonguldak 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met önergeye katılmıyorlar. 

önerge ısalhilbi konuşmak istiyorlar mı?. 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Evet Sayın Baş-

ı kan. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; aslında, bu 27 nci madde üzerin
de grubumuz adına yapılan konuşmalarda konu en 
açık biçimiyle gündeme getirildi. Benim burada, baş
ta yapılan görüşmelere çok fazla ekleyecek bir şeyini 
yok. Ancak önergeyi hazırlarken, zaten o fikrimiz
den hareketle meseleyi bir sonuca götürmek için bir 
önerge verme gereği olduğunu düşünerek hazırlamış
tım. Gerçi İçtüzüğün ilgili maddesi gereği verilen 
bir önerge üzerinde önce Komisyon ve Hükümete 
«Katılıyor musunuz?» diye sorduktan, onlar da «Ka
tılmıyoruz» dedikten sonra, önerge sahibinin kürsüye 
çıkıp da önergesini savunması biraz gülünç. Kaldı 
ki, Komisyonun ve Hükümetin katı tutumu karşısın
da en ikna edici sözleri de etseniz, bir önergenin ka
bul edilmeyeceği de çok açık; ama baştan beri ya
pılan görüşmelerle ilgili olarak, bu konu üzerinde bu 
kadar inat etmekle, maalesef tasarıyı hazırlayanların 
tutarsızlığını açıklamak için bir iki ilavede bulunmak 
istiyorum. 

Kanunun gerekçesine baktığınız zaman, genel ge
rekçenin 1 inci cümlesi aynen şöyle: «Bakanlıkların 
kuruluş esasları hakkında 13.9.1946 gün ve 4951 sa
yılı Kanun ve değişiklikleri, günümüz kamu hizmet
lerinin ihtiyaçlarını yeterli bir şekilde karşılayama
makta, bazı bakanlıklar ise kuruluş kanununa sahip 
'bulunmamaktadır.» vesaire ve bu nedenle işte böy
le bir çerçeve kanun getirmek, Türkiyenin bugün 
gereksinme duyduğu kamu hizmetlerinin seviyesini 
ideal bir şekle sokmak için yapılmıştır deniyor. 

Durum böyle iken, kanunu 27 maddedir tartışı
yoruz, gerek Komisyonun gerekse Hükümetin yap
tıkları açıklamalarda sürekli, «Efendim, bu zaten böy
ledir, yeni bir şey değil ki, zaten yıllardır bu böyle 
uygulanmıştır. Bu tür esneklikler lazımdır, bu böyle 
kullanılagelmiştir, biz de bunu böyle devam ettir
mek istiyoruz» biçiminde idi. O zaman, bugüne ka-
darki uygulamalar demek ki gayet güzelmiş, burada 
atıfta bulunulan kanunlar, kararnameler, düzenleme
ler de yeterliymiş, niçin bu çıkarılıyor? Tabiî mevcut 
şartlara bunlar uyum sağlamadığı için, daha mükem
mele, daha iyiye götürmek için çıkarılıyor. Böyle 
ise, o zaman, biz de diyoruz ki, daha iyi şekle gel
mesi için, politize olmuş kamu idaresini daha az po-
litize olur hale getirmek için, memurları gerçekten 
devletin memuru yapmak için (hükümetlerin değil) 
ne lazımsa sağlayalım. 
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Sayın arkadaşlarım, burada lütfen kendi kendi
mize itiraf edelim. Bir müessesede, bir bakanlıkta 
30 tane ve bizzat balkana bağlı müşavir; hiçbir şekil
de iş yapmayacak, iş yapamayacak insan demektir. 
Çünkü sayın bakanın onca işi arasında 30 tane müşa
virle birer dakika için konuşmaya vakti ve imkânı 
bile yoktur, bu açıktır. Bunlar bugün Türk idaresin
d e - bugünün işi değil, yılların işi - tamamen kızak 
meVkiler olarak tutulmuştur; ibuna da halen ihtiyaç 
duyduklarını muhterem hükümet ifade etmektedir. 
Yanlış olan budur sayın arkadaşlarım. Ben bundan 
önceki bütün hükümetlerin hatalarının faturasını bu
günkü Hükümete çıkartmak biçiminde bir konuşma 
yapmıyorum burada. Lütfen samimiyetime inanınız; 
ama eğer düzeltmekse amaç, lütfen düzeltelim. 30 
tane müşavirin yapacağı hiçbir iş yoktur; bütçenin 
sıkışıklığı içinde boş oturan insanlara ödenecek üc
retten ve diğer bir sürü başka karışıklık ve yükten 
maada da getireceği bir şey yoktur. 

Alalım bir örnek: Bir defa maddenin yazılışına 
dikkatinizi çekmek isterim; «Bakanlıklarda, özel 
önem ve öncelik taşıyan konularda özel yetenek sa
hibi olan insanlar müşavir olarak istihdam ediliri» 
diyor ve 30 tane kadar da istihdam edileceği belir-

1 tiliyor. Bakanlıklarda özel önem ve öncelik taşıyan 
işler zaten bakanlığın aslî fonksiyonlarıdır; bunlar 
için fonksiyonel üniteler vardır ve bunların başında 
da, özel olarak bu işleri yapmak ihtisasına ve bece
risine sahip insanlar vardır, bunu böyle varsaymak 
zorundayız. Alınız bir Millî Eğitim Bakanlığını: İlk
öğretimin genel müdürü vardır, altında bir sürü teş
kilatı vardır; ortaöğretimin ıgenel ımüdürü »vardır, al
tında ihtiyacı olduğu kadar uzmanı, teknisyeni, ida
recisi, yardımcısı vardır; yükseköğrenimi vardır, Mes
lekî Teknik Okul Genel Müdürlüğü vardır, Yurt Dışı 
İşçi Çocukları Genel Müdürlüğü vardır, vesaire ve
saire; araştırma - geliştirme daireleri vardır, APK'le-
ri vardır, her cins teknik, idarî araştırma-inceleme 
ve yükseltmeye yönelik işlerini yapacak aslî fonksi
yonu haiz daireleri, birimleri vardır. Özel önem ve 
öncelik taşıyan işler zaten bu kişiler tarafından ya
pılmak zorundadır. $imdî bunların dışında 30 tane 
müşavir özel önem ve öncelik taşıyan işleri yapa
caklar bir bakanlıkta; özel yetenek sahibi olan kişi
lerden 30 tane bulunarak bu işleri yapacaklar. 

Sayın Bakan verdikleri cevapta dediler ki: «Tür
kiye Cumhuriyetinin 'bir bakanına da bu kadar es
neklik verilmelidir. Çok yakınında çalışacağı insan-

82 — 
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lan seçme konusunda eli kolu bağlanmamalıdır; 
varsın böyle geniş tabirlerle tutalım, ama bizler ba
kan olarak bu yeteneğe sahip insanları seçme imkâ
nına sahip olalım.» 

Çok istirham ediyorum sayın milletvekilleri, bir 
bakan, bakanlığının her noktasına istediği her nite
likte ve her sayıda insanı atamaya zaten yetkilidir. 
Bu kadar özel işlerde kullanacağı insanları müşavir 
olarak atamak zorunda da değildir. Bir bakan, ba
kanlığının her noktasına istediği gibi insanı atama
ya zaten yetkilidir. Bakanın elini kolunu bağlayan 
bir şey yok. Bu tamamen, görevden alınan.. 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Aldığın adamı nereye koyacaksın? 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başbakan, 
haıtırlattğınız için teşekkür ederim. 

Bu, tamamen, görevden alınan insanları koya
cak yer bulmak içindir, zaten Sayın Başbakan da 
şimdi bunu böyle söylediler. 

Sayın arkadaşlarım, bunun bir sonunu getirmek 
lazımdır. Ben söylüyorum; bundan önceki bütün hü
kümetlerin bu konuda yaptıkları hataları, yani dev
let memurunu hükümet memuru şekline dönüştür
mek ve böyle görmek yönünde yaptıkları hataların 
faturasını bu Hükümete çıkartmıyoruz, çıkartanla
yız da. Burada elbirliğiyle bu işin, bu hatanın kalk
ması için bir çaba sarf edelim diyoruz ve bunun için 
de, belki ilk adım olarak şu 30 sayısını 10'a indire
lim diye bir önerge verdik. 

Takdirlerinize sunar, teşekkür ederim. (HP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Yalnız, bir noktayı açıklamak istiyorum : Sayın 

Öney, herhalde Tüzüğün bu ilgili maddesini eleştir
mişlerdir. 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkanım.o 
benim özel derdim; size atfettiğim bir mesele değil
dir. 

BAŞKAN — Tabiî, biliyorum. Komisyonlara ön
ce sorulması hususunu, bu Tüzük hükmü gereği ola
rak yapmaktayız, ondan sonra önerge sahibine söz 
vermekteyiz., Onu açıklamış oluyorum. Aslında ko
misyon katıldığı zaman, «Katılıyorum» dediği za
man konuşma gereği de kalmamaktadır. Bu hususlar 
yeni yapılacak tüzükte nazarı itibare alınmaktadır, 
tartışılacaktır. 

Teşekkür ederim. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; şu noktayı arz etmek istiyorum : 

Birincisi, müşavirlik müessesesi ilk defa olarak 
ortaya çıkmamaktadır ve sadece de Türkiye'de kulla
nılan bir müessese değildir, 

İkincisi... 
BAŞKAN — Sayın Bakan özür dilerim, önerge 

sahibi konuştuktan sonra, siz daha önce konuştuğu
nuz için söz vermemem gerekirdi; tamamlayın cüm
lenizi bitsin efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, şunu ifade etmek 
istiyorum. Sayın Öney'in belirttiği gerekçe ile aslın
da, önergesinde «10» diye değil «sıfır» diye vermesi 
gerekirdi. Mademki bu tamamıyla gereksiz müesse
se, onu «10» diye değil, «Sıfır» diye vermesi gere
kirdi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Keşke yapabilsey-
dik, kabul ederseniz hemen verelim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H, HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Dolayısıyla 
önergenin savunulması ile önergenin kendisi ihtilaf 
içindedir. Bunu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

rica ederim, lütfen. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Çok özür dilerim, 

Sayın Bakanın meramı tabiî kesinlikle o değil; ama 
kullandıkları ifade bir sataşma manasını taşıyordu. 
Ben elbette bunun sıfır olmasını müdafaa ederim; 
ama bugün madem bakanlıklarda bunca müşavir var, 
ben de kademe kademe indirmeyi önermek duru
munda kaldım. Bunu herhalde kendileri de biliyor
lar. Yoksa tezada düşmem efendim, endişe etmesin
ler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Durum anlaşılmıştır efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bir noktayı 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bitti artık. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H, HÜSNÜ DOĞAN — Peki, ben önemli bir nok
tayı açıklamak istemiştim. 
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BAŞKAN — Önefgeyi Genel Kurulun oylarına 
sunacağım. Önergeyi dinlediniz, savunuldu, karşı ce
vaplar verildi. Önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.,. 27 noi madde ka
bul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Özel Kaleni Müdürlüğü 
MADDE 28. — Özel Kalem Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürüt

mek, 
b) 'Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini 

düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurla

ma, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hiz
metlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlar
la koordine etmek, 

d) Bakanın vereceği diğer görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz iste
yenler?.. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, soru 

olduğu için buradan sormama müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Bir dakika. 
O zaman, 28 inci madde üzerinde başka söz iste

yen yoksa sorulara geçiyorum? Yok. 

Yerinizden sorabilirsiniz, sorunuz kısa olacağı için. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan ve Sa

yın Komisyon Başkanından soruyorum. 
Burada kaleme alınırken «bakanın, bakanın, ba

kanın» diye başlıyor, özel kalem müdürlüklerinin 
bu hiyerarşik yapı içerisinde yalnız bakanlıklara tah
sis edilmesi mi düşünülmektedir? Mesela müsteşarın 
özel kalem müdürü olmayacak mıdır? Burada özel 
kalem müdürlüklerini «bakanın, bakanın» ifadesinin 
dışına çıkarmak suretiyle daha şümuHendirmek müm
kün değil midir? 

BALKAN — Buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, burada kaste
dilen tamamıyla bakana has bir özel kalem müdür
lüğüdür. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Diğer özel kalem 
müdürlerini içine almıyor mu? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Hayır efendim. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum.; Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 29. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malze
menin temini ıile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) 'Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yü
rütmek, 

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) ıSosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

f) Bakanlık personelinin ve ailelerin'in sağlık 
hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gere
kenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağla
mak, 

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini 
ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, ba
kanlığın iç ve dış protokol 'hizmetlerini yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz
met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

1) Bakan ve müsteşar tarafından verilecek diğer 
görevleri yapmak. 

. BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 29 uncu maddte kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum. 
Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 30. — Personel Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır : 
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a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel 
politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel siste
minin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emekli
lik ve benzeri işlemlerini yürütmek, 

c) Eğitim dairesi olmaması halinde eğitim pla
nını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 
programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?., Ydk. 

Soru sormak isteyen saym üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 30 uncu madde kabul edilmiştir. 

31 'inci maddeyi okutuyorum. 
Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 31. — Eğitim Dairesi Başkanlığının gö

revleri şunlardır : 
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı. teşkilatı' 

ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını hazır
lamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

b) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uy
gulamak. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; özellikle bu eğitim dairesi baş
kanlığı üzerinde durmak istiyorum. Çünkü Türkiye' 
de son zamanlarda uygulanan, hatta bir noktada pa
ravana olarak kullanılmak suretiyle uygulanan bir 
eğitim merkezlerimiz var, yani kamp tesisleri, sosyal 
tesisler. Bunların bir arada toplanması söz konusu 
olduğunda, onların hepsi eğitim tesisleri olarak de
ğerlendirildi. Şimdi, bakanlıkların da bu şekilde eği
tim tesisleri var. 

Eğitim hizmetleri eğitim dairesi başkanlığına ve
rildiğine göre, bu tesislerin işletmesi ortada kalıyor. 
Diğer maddelerde de, diğer bölümlere verilecek gö
revler içerisinde tadat edilmediğine göre, onlar mual
lakta kalıyor. Acalba fouraya bir madde ilave etmek 
suretiyle eğitim merkezlerimin işletmesinde bu daire 
başkanlığına verilmesinde, burada tadat edilmesinde 
yarar yok mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
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TARIM, ORMAN VE KÖY tŞLJERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Müsaade eder misiniz Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM, ORMAN VE KÖY tŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; bunu burada ayrıca belirtmeye gerek yoktur. 
Burada bakanlığın hangi binasının nereye ait olduğu
nu, hangi varlığının nereye ait olduğunu tespit et
miyoruz. Bu, bir bakanlık onayıyla herhangi bir şekil
de halledilecek bir konudur. Dolayısıyla bu şekliyle 
madde kâfidir. Her bakanlık kendi sistemine göre bu
nu taJbiatıyla bir düzene sokacaktır. Tekrar ifade et
mek istiyorum: Biz burada bakanlığa ait varlıkların, 
gayrimenkulierin nereye ait olduğunu veyahut işletme 
esaslarını getirmiyoruz. . 

Arz ederim efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN <Kars) — Sayın Başkan, bu

nunla iligili bir soru sormak istiyorum Sayın Bakana; 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, benim 

sormak istediğim sizin dediğinizin biraz ötesinde. 
Müsaade ederseniz sorumu biraz daha açmak isti
yorum. ' • • 

Özel çıkmış 'Olan bir kanunla bütün devlet daire
lerinde, bakanlıklar da dahil, yazın dinlenme tesis, 
yani kamp yerleri olarak ayrılmış olanlar bir bakan
lığa intikal edecek ve turizm sahasında kullanılacak 
idi. Sonradan bunlara toir ölçek bulundu, eğitim 
merkezi olarak kullanılmakta şu anda. 

Siz, eğer burada eğitim dairesinin görevlerini ta
dat ederken bu kadarla 'bırakır iseniz, biraz önce sizin 
dediğiniz gibi, bir bakanlık onayıyla bunu halletmek 
bir hayli sorun yaratır. Bu düşünceyle, bir parçacık 
olsun üzerinde durarak, bunu genişletmek mümkün 
değil mi diyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
TARIM, ORMAN VE KÖY ÎŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan; efendim 
burada, 32 nci maddenin (b) fıkrasında şu denil
mektedir: «iBakanlık personeli ile iligili hizmet öncesi 
ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve 
uygulamak.» Eğitim merkezleri bunların uygulandığı 
yerdir. Bu bakımdan onların mülkiyetinin veyahut da 
işletilme esaslarının nerede olacağını burada belirt
meye ayrıca gerek yok. Onu ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
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31 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 31 inci madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 
Savunma Sekreterliği 
MADDE 32. — Savunma Sekreterliği, özel kanu

nunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine 
getirir. 

Savunma sekreterleri bu görevlerin yerine getiril
mesinde müsteşara karşı sorumludur. 

'BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. ' 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
İBağlı ve ilgili kuruluş birimleri 
MADDE 33. — Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluş

larındaki danışma, denetim ve yardımcı birimlerinin 
görevleri bakanlık merkez teşkilatındaki benzer birim
lerin görevleri esas alınarak kanunla düzenlenir. 

IBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 33 üncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 34'ü okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 34. — Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı 

teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki 
yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet 
veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde 
mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzen
lemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorum
ludur. 

ıBAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Koordinasyon ve İşbirliği konusunda bakanlıkların 

ıgörev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 35. — Bakanlıklar anahizmet. ve görev

leriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürür
lükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak 
israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak ted
birleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlıklar, diğer bakanlıkların hizmet alanına gi
ren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça be
lirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danış
mak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur. 

IBAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum: 
Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 36. — Bakanlıklar, hizmet alanlarına 

giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağ
lamaktan sorjamludur. 

BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kab/Uİ edilmiştir, 

37 inci maddeyi okutuyorum: 
Bakanlıkların düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 37 — Bakanlıklar, kanunla yerine ge

tirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yö
netmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli 
ve yetkilidir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Yetki devri 
MADDE 38. — Bakan, müsteşar ve her kade

medeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğin
de sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla 
yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. An
cak yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğu
nu kaldırmaz. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sürekli kurullar 
MADDE 39. — Bakanlıklarda ve bağlı kuruluş

larda hizmetin kurul biçiminde yürütülmesi gerekti
ğinde, görevleri ve teşeikkül tarzı kuruluş kanunlarında 
veya diğer kanunlarda, gösterilmek kaydıyla sürekli 
kurullar kurulabilir. 
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BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi dkutuıyörum : 
Döner sermaye işletmeleri 
MADDE 40. — Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar 

ihtiyaç halinde döner sermaye işletmesi kurabilirler. 
Döner sermaye işletmelerinin kurulması, serma

yesi, gelirleri, işleyiş v e denetimi ile ilgili esas ve 
usuller kanunla düzenlenir, 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar 
MADDE 41. — Bakanlıklar ekli cetvelde gösteril

miştir. 
Her bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı 

ile bağlı kuruluşları kendi kuruluş kanunlarında gös
terilir. 

BAŞKAN — 4 1 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi ekli cerveliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

'42 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 
MADDE 42. — Kadroların tespit, ihdas, kulla

nımı ve 'iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 
genel hükümlere göre düzenlenir. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atama 
MADDE 43. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Ka

nun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları 
Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt ka-
demelere devredebilir. 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş ka
nunlarında atamaya ilişkin özel hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı?.. Yok. 

.Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

I 44 üncü maddeyi okvtuyorum : 
I Kamu kurum ve kuruluşları personelinin bakanlık

larda görevlendirilmesi 
MADDE 44. — Bakanlıklar ktendi 'bağlı ve ilgili 

kurutuşları personelimden ihtiyaç duyduklarını yatırım 
programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda 
ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve 
çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve bakanın onayı 
ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. 
Ancak bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemez. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi •oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 45 inci maddeci okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 45. — 13.9.1946 tarih ve 4951 sayılı 

ıbakanlıklann kuruluşu hakkında kanun ile diğer ka
nunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. . 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen 
f var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hükümlere geçiyoruz. 
Geçici Madde Yi okutuyorum : 

GEÇtCÎ HÜKÜMLER 
GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca ba

kanlıkların ve bağlı kuruluşların kuruluş kanunların
da yapılacak düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı 
ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski 
kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam 
ve tazminat -haklan yeni görevlerinde kaldıkları sü
rece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

BAŞKAN '-*- Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Redaksi

yon bakımından bir arzım olacak efendim. 
Burada, «her türlü zam ve tazminat hakları» de

nildikten sonra bir virgül, «yeni görevlerinde aldık
ları kaldıkları sürece» denildikten sonra bir virgül ko
nulması ve «şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur» 
şeklinde olması, maddeye açıklık getirmesi bakımın
dan uygun olur. 

BAŞKAN — İki virgül arasına alınmasını öneri-
yorsunuz. 

Komisyon katılıyor mu? 
- ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL 

I T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — «Hakları» ibaresinden sonra bir 
Virgül, «sürece» ibaresinden sonra da bir virgül ko
nulacak. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
madde hakkında 'bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, çok kısa olsun 
lütfen. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bu 
değişiklikler yapıldıktan sonra, yeni görevde kaldığı 
sürece eski unvanlarında aldıkları yan ödeme ve ek 
göstergelerin devam edeceğini amirdir bu madde. An
cak, herhangi bir yer değişikliği anında, bu perso
nel mağdur mu olacaktır? Nitekim b,unun tatbikatı 
geçen sene yanılmıyorsam 2595 sayılı Yasayı değiş
tiren kanun hükmündeki kararnamede görülmüştür. 
Buraya açıklık getirmek lazım. Personelin üzerindeki 
ek gösterge ve yan ödemeler müktesep hak kabul 
edilmelidir. Aksi halde personel kendi isteği dışında" 
büyük oranda mağdur edilmiş olur. 

Bunu belirtmek istiyorum ve Meclis bu konuda 
aydınlatılmaya muhtaçtır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın, mil
letvekilleri; Sayın Fırat'ın bu endişesine şu bakımdan 
gerek yoktur : 190 sayılı Genel Kadro Kanununda ve 
bakanlıkların ilgili teşkilat kanunlarında şu hüküm
ler vardır : Herhangi bir şekilde tayin olmadıkları 
sürece, şahsa bağlı kadro olduğu için, eski haklarını 
olduğu gibi alırlar. Birinci tayinde de eski hakları 
üzerinden almaya devam ederler; ancak ikinci tayin
de, bulundukları yerin gerektirdiği hakları kazanırlar. 

Arz ederim efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan söz 

istiyorum. • 
BAŞKAN — Sorunuzu sordunuz, cevap da aldı-

nız< 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Burada mağdur 

olacakları anlamı çıkıyor efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, ilave edeceğiniz bir 

husus var mı? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Hayır Sayın Başkan, bu
rada -tarif edilen haklar bakımından mağdur olacak
ları anlamı çıkmıyor, dediklerimden. 

BAŞKAN — Konu açıklanmıştır. 
Geçici 1 indi maddeyi, iki virgül ilavesi ile yapı

lan bu redaksiyonla birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 40 inci mad^ 

desinde belirtilen genel hükümlere ilişkin düzenleme 
yapılıncaya kadar, döner sermaye işletmeleri, ilgili 
bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ye 
Sayıştayın olumlu görüşü alındıktan sonra teklifi ya
pan Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bakanlık teşkilatı, bu Ka^ 

nun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu 
düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kad
rolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut 
kadroların kullanımına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı ta

rihinde, bağlı ve ilgili kuruluş personeli olup, bakan
lıklarda sürekli olarak çalıştırılmakta olanlar en geç 
bir yıl içinde kadrolarının bulundukları kurum ve 
kuruluşlara iade edilirler veya kendi talepleri üzeri
ne bakanlık kadrolarına atanırlar. 

IBAŞIK1AN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 
ıgirdiği tarihten itibaren 31.12.1984 tarihine kadar, 
Başbakanlık ve Bakanlıklarla bağlı kuruluşlarında, 
mevcut kadrolarda artış yapılmamak kaydıyla 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararname esaslarına göre smı'f, unvan 
ve derece değişikliği yapılabilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. • 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Yürürlük maddesi olan 46 ncı maddeyi okutuyo
rum! : ' . ' " ' * • 

— 8 8 — 
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Yürürlük I 
MADDE 46. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe «ürer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Ytok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
47 nd maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
IMADDE 47. — Bu Kanun hükümlerini Bakan- \ 

lar (Kurulu yürütür. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirt
mek üzere söz isteyen var mı? I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Söz) istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Sadıklar, konuşmanız lehinde mi, aleyhin- I 

de mi olacak? I 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — I 

Lehinde olacak 'Sayın Başkanım. fANAP sıraların
dan alkışlar) 

»BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

CAFER TAYYAR 'SADIKLAR '(Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 
Bakanlıkların 'Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 
174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında İKanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmündeki Kararna
me ve Anayasa Komisyonu Raporu konusundaki 
şahsî oyun olumludur. Bunun gerekçelerini arz ede
ceğim. 

'Birçoğunuzun malumu olduğu üzere, Devlet 
Teşkilatının yeniden düzenlenmesi konusundaki ça
lışmalar yıMar sürmüştür. Bu çalışmaların içinde bir 
uzman olarak, ve bir zaman kesimi içinde de Hükü
met üyesi olarak görev aldım. Şu hususta mutluluk 
duyuyorum ki, 'bu uzun çalışmalar, nihayet içmcfe $ji-
lunduğum bu Yüce »Meclisin süresi içindfo sona erdiril
mektedir. Ancak, bu demek değildir ki, şimdi onay-

I ladığrmız kanun tasarısının içindeki 'bütün madde
leriyle hemfikirim. Nitekim, bazı bakanlıkların kal
dırılması ve 'bazı bakanlıkların birleştirilmesi büyük 
ma'hzurlar ortaya Çıkarmıştır. Ekİi cetvelle Maliye 
ve Gümrük Bakanlıklarının /birleştirilmesi, Hazine-

I nin, Maliyeden ayrılması ve Tarım ve Orman Ba
kanlığında önemli değişiklikler yapılması uygulama
da büyük sakıncalar ortaya çıkarmıştır. Zaman için
de 'bu gibi sakıncaların tespit edilerek gerekli deği-

j sikliklerin yapılacağını ümit etmekteyim. 
'Diğer taraftan, hepinizin bildiği gibi, Ulusu Hü

kümeti zamanında büyük ve sürekli çalışmalar so
nunda 27 'Şubat 1982 tarihinde çıkartılan bir karar-

I name ile bakanlıkların çalışmaları bir esasa bağlan
mıştı. 

Bugün değerli oylarınızla onaylamak durumunda 
I olduğumuz bu kararnamede birçok hükümler, o gün 
I üzerinde çalışılarak uygulamaya konulan hükümle

rin aynısıdır. '2680 sayılı Yetki Kanunu Sayın Ulusu 
| Hükümeti zamanında çıkartılmış ve bu yetki kanu-
I nuna dayanılarak o Hükümet zamanında geceli gün

düzlü çalışmalar yapılarak her bakanlığın teşkilatı 
I yeniden düzenlenmiş ve tasarılar hazır hale getiril

miş, yeni Hükümete devredimişıtir. Yeni hükümet de 
gelir gelmez bunları ele almış ve genel esaslarını mu
hafaza ederek süratli bir çalışmayla, gene hatırla
yacaksınız 174 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
meyle, bunları yürürlüğe koymuştur. Devletin de
vamlılığını 'gösteren bu çalışmalardan dolayı Sayın 
Hükümeti burada kutlamak isterim. 

Şimdi de, bugün 2IÖ8Ö sayılı Yetki Kanununun 
içinde önemli bir Kanun Hükmündeki Kararnameyi 
sonuçlandırmış ve noktalamış bulunmaktayız. 

Bu hisler ve düşünceler içinde oyumu olumlu 
olarak vermekte ve hepinize saygılar sunmaktayım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Tasarının 'tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler. Etmeyenler... Tasarı kalbul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. (Alkışlar) 
Çalışma süremizin dolmasına çok az kalmıştır. Bu 

nedenle başka konuya 'geçmiyorum. 
Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sı

rasıyla görüşmek 5çin 2 Ekim 1984 Salı günü saat 
15.00te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.42 
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V — SORULAR VE < 

B> YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili , Hilmi NalHcmtağlu'. 

nun, sigorta şirketlerinin denetimine ilişkin sorusu 
veSanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın yazılı 
cevabı (7J148) 

Tüıtoye Büyük Millet Meclisli .©aslanlığına 
Aşağıdakii sorulanının Sanayi ve Ticaret Balkanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz w rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hitatt Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

1. Sigorta şirketlerinin uyguladıkları her türlü 
sigorta tarife, talimat ve genel şartlarla, hayat sigor
tası kombinezon ve tarifelerinin yeniden tetkikini uy
gun bulur musunuz?. 

2. Bakanlık onayı alınmadan tatbikata konul
muş uygulamalar var mıdır?. Var ise gereği yapılıyor 
mu?. 

3. Sigorta* Murakabe Kurulu 1984 yılı içinde 
(önerge tarihine kadar) hangi kuruluşu denetime tabi 
tutmuştur?. Yoksa hiçbir denetim yapmamış mıdır?. 

4. 1984 yılı içinde Bakanlık müfettişlerimzin de 
teftiş ettiği s'i'gorta şirketleri var mı?. Hangileridir?. 
Ne sonuç alınmıştır?. 

T.C 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler '25.9.1984 
Müşavirliği 

Sayı : 23-01/MM-İ280, 
Koınıu : Soru önergesli Hk. 

Tüıkliye Büyük MÜllet Meclisli 'Başkanlığına 
İlgi : 3.9.1984 tarih ve 7/148/1636/05793 sayılı ya

zınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Si-

*gorta şirketlerinin denetimine ilişkin yazılı soru 'öner
geleriyle ilgili cevabımız ilişikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Gahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakamı 

Sayın Hilmi Nallbantoğhıfaun Sorularına Cevabımız : 
Soru 1. — Sigorta şirlketlerinin uyguladıklan her 

türlü sigorta tarife, talimat ve genel şartlarla, hayat 

— 90 

CEVAPLAR (Devam) 

sigortası konibinezbn ve tariflerinin yeniden tetkikini 
uygun buyurmuşunuz? 

Gevap 1. — Sigorta şirketlerinin uyguladıkları her 
•türKi sigorta tarife, talimat ve genel şartları ile hayat 
sigortası konibinezıon ve tarifeleri, sigorta şirkeffleri-
nin ve ilgili tarife komitelerinin talep ve görüşleri de 
dikkate alınarak günün şartlarına göre sürekli tetkik 
ve değişikliğe talbi tutulmaktadır. Esasen bu değişik
liklerin yapılmasında, sigorta •tekniği, ve uygulaması 
yönünden zorunluluk varıdır. Halen Tavukçuluk Si
gortası, Trafik Malî Sorumluluk Sigortası, Yeşil Kart, 
Kaza ye Yangın Sigortası gibi bazı sigorta konuları
na ailt tarife, talimat ve genel şartlarda yapılacak de
ğişiklikler üzerinde çalışılmaktadır. 

Soru 2. — Bakanlık onayı alınmadan tatbikata 
konulmuş uygulamalar var mıdır? Var ise gereği ya
pılıyor mu? 

Gevap 2. — Sigorta şirketlerinin 7397 sayılı Ka
nun gereğince Bakanlık onayı alınması gerektiği hal
de, alınmadan tatbikata konulmuş 'bulunan işlemleri 
hakkımda, teftişler veya şikâyet yolu ile m'titalî olun
duğunda, gerekli cezaî müeyyidelerin uygulanması 
için durum kazaî mercilere intikal' etit!irilmektedk.| 

Soru 3, — Sigorta Murakabe Kurulu 1984 yin 
İçinde (önerge tarihine kadar) hangi kuruluşu dene: 

time talbi tutmuştur? Yoksa hiç bir denetim yapma-
mışmıdır? 

Cevap 3. —Sigorta şirketlerinin murakabesi hak
kındaki 7397 sayılı Yasanın 30 uncu makklesi, (Ba
kanlığımın «sigorta şirketlerinin ve istihsal organları
nın blumum muamelatını, Murakabe Kurulu ve ica
bında Teftiş Heyeti marifetiyle tefltüş ve murakabe 
eder» hülkmünü âmirdir. 

Bu hükme istinaden sigorta şirketleri, anılan yasa 
ve Kurul Tüzüğü hükümleri muvacehesinde belirli 
bir programa göre her yıl •Bakanlığım Sigorta Mu
rakaibe Kurulu tarafından periyodik olarak teftişlere 
talbi tutulmaktadır. 

1984 yılı içinde de, önerge tarihine kadar Sigorta 
Murakabe Kurulu tarafından aşağıda ismi yazılı şir
ketler hizalarındaki konular yönlünden teftişe tabi 'tu
tulmuş bulunmoJktadır. 
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inan Sigorta Şirketi 
Şark Sigorta Şirketi 
Atlantik Sigorta Şirketi 
Halik Sigorta Şirketi 
imtaş Sigorta Şirketi 
Ünyon Hayat 
Güneş Sigorta Şirketi 
Hür Sigorta Şirketi 
Assicurazioni Generali 
Alkıslgorta 
ıBaşalk Sigorta 
Analdloilu Sigorta 
Genel Sigorta 
Şeker Sigorta 

Likidite, tarife uyigulaması ve hasar teftişi, 
Likidite töftiışi,, 
Tarife uygulaması ve Ihasar 'teftişi, 
Tarife uygulaması, hasar ve kâr payı teftişi, 
Hayat branşı teftihi, 

» » » 
» » » 

Kâr payı teftişi, 

» » 

'Bunların dışında Türk'iyede faaliyette bulunan 21 
yerli 14 yabancı ısigorta şirketi ile 4 Reasürans Şir
ketinin s'albit ve mütdhaivvil teminat (hesapları ve kar
şılıkları da 7397 sayılı Kanuna göre Haziran ve Tem
muz aylan içinde Sigorta Murakabe Kurulunca tef
tiş edlilmiş 'bulunmuk)tadır.| 

Ayrıca mevcut program gereğince 1984 yılı so
nuna kadar teftiş ve denetime devam olunacağından, 
Sigorta Mu/rakalbe Kurulunca teftiş edilmiş şirket sa
yısı daha da artacaktır.: 

Soru 4. — 1984 yılı içinde Bakanlık 'müfettişleri
nizin de teftiş ettiği sigorta şirketleri var mı? Hangi
leridir? Ne sonuç alınmıştır? 

Cevap 4. — 1984 yılı içinde Şark Sigorta ve Gü
ven Sigorta şirfceblerinin Bakanlık müfettişlerince tef
tişi programa alınmış ve Bakanlık Makamının 
(16.8.1984 gün ve 118 sayılı) oluruna bağlanmıştır. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum'a gelen yük katarlarına ilişfcin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(71171) 

Türtkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam tarafın

dan yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınıza 
arz ve rica ederim. 

Sayglarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Erzurum'a Batıdan ve her yöreden sevk 

edilen yüik katarlarımın ve yük vagonlarının kesil
meden ve tehire uğratılmadan şevklerimi sağlar mı
sınız? 

Soru 2. Keyfî vagon ıkesme ve tehir -işinde ih
mali görülenler hakkında gerekli tedbirleri alır mı- • 
siniz? 

Soru 3., Devlet Demiryolları Mersin - Erzurum 
arasında frigorofik vagon (katarı koymayı temin et-
melk mümkün mü? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırıma, Planlama ve 26 . 9 . 1984 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığa 
APK : IV.Ö1.011-869-318-18593 

Konu : Soru önergeleri^ 

Türtkiye Büyük Milet Meclisli Başkanlığına 
Erzurum (Milletvekili Sayın Hillmi Nalbantoğlu' 

nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
diği ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği hususlar incelenerek: ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz öderim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1", Erzurum'a Batıdan ve her yöreden sevk 
edilen yük katarlarının ve yük vagonlarının kesil
meden ve tehire uğratılmadan şevklerini sağlar mı
sınız? 

Cevap 1. Erzurum'a Batıdan başta odun, kömür 
olmak üzere tahıl, un, balkliyat, şeker gibi anamad-
delerle asikerî nakliyat demiryolu ile yapılmaktadır. 

Anadolu arazisinin çok engebeli olması, şebekede 
tamamen dizelizasyona geçilememiş olmasından; lo
komotif çekme güdünün değişmesi sonucu manevra-
sız ve uzun mesafelerde yük treni çalıştırılması müm
kün olamamalktadır. 
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Halen Adana - Divriği, Istanlbul - Divriği, Sam
sun - Divriği araisında dizel, Divriği - Erzurum ara
sında buharlı lokomotiflerle yük itrenlieri çalıştırıl
maktadır, 

Gerek yükün varış yerlerinin ayrı ayrı olması, ge
rekse makine çökerlerinden tam istifade edilebilmesi 
için asgarî çekerle tren teşkil edilmesi zorlaşmakta, 
'bu da kaçınılmaz tehirlere ıneden olmaktadır, önü
müzdeki yıllarda lokomotiflerimizin adedi kâfi sa
yıya eriştiğinde, hem şebekenin tamamı dizelli işlet
meye ıgeçeoek, hem ide trenlerin ranforlu işletilmesi 
suretiyle vagon tehirleri tamamen 'giderilmiş olacak
tır.; 

Soru 2. Keyfî vagon kesme ve tehir işinde ih
mali görülenler hakkında gerekli tedbirleri alır mı
sınız? 

Cevap «2. Devlet - Demiryollarında Ikeyfî vagon 
•kesme gibi ibir durum yoktur. İBu konuda ihmali tes
pit edilecek personel şiddetle tecziye edilir. 

Ancak şebekede belirli adette makine ve vagon 
kapasitesi olup azamî randumanla çalışılmakta, ve 
birinci maddede izah edildiği üzere, makine çekerle
rinin değiştiği kısımlaırdâ mecburen yükün bir kıs
mı kesilerek müteakip trenlerle ilerletilmektedir. 

Tehir durumları ise yol yapımı (poz) bölgelerin
de yol kapanmalarından (Malatya işletmesinde üç 
yıldır devam etmektedir) makine arızaları ile, tek hat 
işletmeciliğinin zorunlu kıldığı yol kabiliyetinin kı
sıtlanmasından İleri gelmektedir. 

Gerekli tedbirler anında alınarak; asgarî hadde 
tultulmaya çalışılmaktadır. 

ıSoru 3. Devlet Demiryolları Mersin - Erzurum 
arasında frilgorofik vagon katarı koymayı temin et
mek mümkün mü? 

Cevap 3. TCDD İşletmesinin frigorofik (soğut
malı sebze - meyve - et v.s.) taşımaya elverişli vago
nu yoktur. Bütün Avrupa Demiryolu idareleri ile 
birlikte idaremizin de anlaşması bulunan; merkezi 
İsviçre'nin Basel kentindeki (Inter - Frigo Şirketine) 
ait soğuk havalı vagonlarla taşımalar yapılmakta
dır. İhtiyaç ve tafep hainde bu vagonlar kiralanmak 
suretiyle memleketinizde de kullanılması mümkün
dür. Bunun dışında sadece yurt içinde et taşımaya 
nüahsus Et ve Balık Kurumuna ait motorsuz buzla-
malı 96 adet vagon vardır. 

3. _— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Oltu İlçesi P.T.T. idaresindeki görevli
lerin telefon abonelerine karşı tutumlarına ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'uiı yazılı 
cevabı {71179) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisli 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırıma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
•rica ederimi. 

Sayigılarum'la. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Erzuruım'un Oltu İlçesinde telefon abonmanları 
Oltu P.T.T. idaresindeki santral memurlarından şi
kâyetçidirler. 

Abonmanlar P.T.T. Müdürüne durumu netlikle
rinde de azar işitmektedirler. 

Soru 1. Oltu P.T.T. Müdürüne ve santral me
murlarına, görevlerinin ne olduğunu hatırlatırmanız 
mümkün mü?. 

Soru 2. Oltu P.T.T. Müdürünün ıbu şefc'i dav
ranışı hakkında Oltu abonmanlarından durumu tah
kik etmeniz ve varılacak sonuca göre muamele yap
manız mümkün mü?. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 26.9.1984 

Araştırma Plıanlama ve 
Koordinasyon Kurulu 'Başkanlığı 
APK. : IV.01.0111 -869-921 -18596 

Konu : Soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Sayın 'Hilmi Nalbantoğlu' 

nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
diği ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

•Saygılarımla arz ederim. 
Veysel Atasoy 

, Ulaştırma Bakanı 

Goru 1. Oltu P.T.T. Müdürüme ve santral me
murlarına, görevlerinin ne olduğunu hatırlatmanız 
mümkün mü?. 

Cevap 1. Konu P T T . Genel Müdürlüğüne inti
kal etirilımıiş söz konusu personellere gerekli ikaz ya
pılmıştır. Ayrıca P.T.T. Genel Müdürlüğünce tahki
kat devam etmekte olup sonucuna göre hareket edli-
lecektjir. 

Soru 2. Oltu P.T.T. Müdürünün bu şekil dav
ranışı hakkında Oltu abonmanlarından durumu tah
kik etmeniz ve varılacak sonuca göre muamele yap
manız mümkün mü?. 

Cevap 2. Öirinci sorunun cevabında söz konusu 
edilen tahkikat sonucuna göre, şikayete neden olan 
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hususlarda gerdkli tedbirler alınacak ve mevzuat uya- I 
rınca gereği yapılacaktır. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Hava alanlarındaki tarıma elverişli arazilerden 
yararlanılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bdkanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/188) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisli iBaştoaıtfığına 1 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederime I 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekilli 

Soru 1. Memleketimizde mevcut bütün hava 
alanlarının pist, binalar ve hangarlar dışında kalan 
tarıma elverişli arazileri ne kadardır?. I 

Soru 2. Bu tarıma elverişli arazilerden sakınca
sız olanlarından ilgili kamu kuruluşları eliyle veya 
üretim kooperatifleri veya köylü çiffitçilerce (soya fa- I 
sulyesi, fasulye, patates, no'hut, bakla, çilek, yonca, 
korenge gibi) ekonomik değeri yüksek tarım yaptırıl
ması yolunda yararlanılamaz mı?. 

Soru 3. Arazilere, müsait bu ekilebilir hava 
alanlarından bazılarının bazı kişilerce gizlice veya 
karşılıksız (yani Hazineye bir yarar sağlanmadan) 
ekilenler var mıdır?. Bu konuda bir inceleme yaptırı
labilir mi?. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve 26.9.1984 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
APK : IV.01.Ö11-869-919-18594 

7/T8B - 1782 
Konu : Soru önergeleri I 

Türkiye Büyük Millet Mecllisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili (Sayın Hilımıi Nalbantoğlu' I 

nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
diği ve tarafımdan, yazılı olarak cevaplandırılmasını 
İstediği hususlar incelenerek ekte isunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
Soru 1. Memleketimizde mevcut bütün havaalan

larının pist, binalar ve hangarlar dışında kalan ta
rıma elverişli arazileri ne kadardır?. 

Cevap 1. iBakanlıgım Igili kuruluşlarından Dev
let Hava Meydanları İletmesi Genel Müdürlüğünce | 
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işletilmekte olan Hava Liman ve meydanlarında ta
rıma elverişli arazilerin miktarı toplam 6 728 dekar
dır. 

Soru 2. Bu tarıma elverişli arazilerden sakıncasız 
olanlarından ilgili kamu kuruluşları eliyle veya üre
tim kooperatifleri veya köylü çiftçilerce (soya fasul
yesi, fasulye, patates, nohut, bakla, çilek, yonca, 
korenge gi'bi) ekonomik değeri yüksek tarım yaptı
rılması yolunda yararlanılamaz mı?. 

Cevap 2. Hava liman ve meydanlarında (tarıma 
elverişli kısımlar Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığının çeşitli ünitelerine© bir protokol dahilinde ekil
mektedir. Ekim yapılan havaalanıları aşağıdadır. Ada
na Havaalanında ekime müsait, ancak ekim yapılma
yan 1 OOO dekarlık arazi ımevcuttur. 

— Eseriboğa Hava Limanında 3 000 Dekar, 
— Dalaman Hava Meydanında 1 000 Dekar, 
— Gaziantep Hava Meydanında 700 Dekar, 
— Elazığ Hava Meydanında 850 Dekar, 
— Samsun Hava Meydanında 290 Dekar, 
— Van Hava Meydanında 888 Dekar. 

Soru 3. Arazilere, müsait bu ekilebilir bava alan
larından bazılarının bazı kişilerce gizlice veya karşı
lıksız (yani Hazineye bir yarar sağlamadan) ekilenler 
var mıdır?. iBu konuda bir inceleme yaptırılabilir mi?. 

Cevap 3. Yapılan araştırmaya göre Devlet Hava 
Meydanlarının balen faal olan uçuşa açık meydanla
rında kaçak olarak ekilip biçilen arazi bulunmamak
tadır. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantöğlu' 
nun, millî bir telefon santral sanayii kurulmasına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/190) 

Türkiye Büyük Millet Mecllisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Araştırma, sistem dizaynı ve geliştirme

yi kapsayan, tümüyle millî bir telefon santralı sana
yiinin kurulmasını yararlı bulur musunuz?. 

(Soru 2. Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan 
NETAŞ Şirketinin başlangıçta P.T.T. payı'% 49 iken, 
beş yıl içinde % 69'a yükseltilecekti. Bu sağlanmış 
mıdır?. 

Soru 3. NETAŞ Telefon Fabrikasında imal edi
len telefon santrallannın ve telefon makinelerinin ha-
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len yüzde kaç oranı yerli katkı payı ile imal edil
mektedir?. 

Soru 4. NETAŞ 'bünyesindeki yabancı ortağm 
istihdam eMği yabancı uzman, teknisyen ve kalifi
ye veya düz işçi 'kadrosu ile bunlara ödenen ücretler 
ne kadardır? 

Aynı suretle çalışan Türk uzman, teknisyen ve 
kaJİOfiye veya düz işçi kadrosu ile bunlara 'ödenen üc
retler ne 'kadardır?. 

Bu suretle de NETAŞ bünyesindeki yabancı orta
ğın bir pay yükseltmesi veya kâr transferi söz konu
su mudur?. 

Soru 5. Elektronik telefon santralarını imal ede
cek fabrikanın kuruluşu yönünde ne gibi adımlar atıl
mıştır?. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve 26.9.1984 
'Kbordiınalsyon Kurulu 

Başkanlığı 
A'PK : IV.01.011-869-
920-18595 7/190-1784-

Konu : Soru önergeleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzurum Milletvekili (Sayın Hilmi Naflbantoğlu' 
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına ver
diği ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Saygılarumla arz edefiım. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. — Araştırma, sistem Idizaynı ve geliştir
meyi kapsayan, tümüyle millî bir telefon santralli 
sanayiinin kurulmasını yararlı bulurmusunuz? 

Cevap 1. — Yeni bir sistem dizaynı, çok uzun 
zaman alan büyük araştırma masraftan! ve bu ko
nuda uzmanlaşmış çok sayıda araştırma personelinin 
istihdamı ve muhafazasını gerektirmektedir. Bu alan
da üretim yapan dünya çapındaki şirketlerde araştır
ma geliştirme masrafları 'bütçelerinin oldukça büyük 
'bir bölümünü teşkil dönektedir. Tamamen yerli kay-
nakll ibir Isis'tem dizayn etmek yerine, bu a'lanıda 'dün
ya çapında kullanilmakta olan ve modern teknolo
jiye sahip sistemler için üretim lisansı almak, dalha 
sonra bu sistemlerin ülke İhtiyaçları ve teknolojik iler
lemeler dikkate alınarak geliştirmek, ülke şartlan dü-
şünül'düğünde, bugün için çök daha ekonomik ol
maktadır. 1967 yılından Ibu yana 'Netaş'ta üretilen 
X-Bar telefon santralları üretiminde bu yol takip 
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I edilmiş olup, yine Netaş'ta ve Teletaş'ta üretilmesi 
I sözleşmelere bağlanan ve ön hazırlıkları 'sürdürülen 
1 sayısal elektronik telefon sanfcraMarı için de ıbu yön-
I temin uygulanması kararlaştırjmış'tır. 
I Soru 2. — Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan -

Netaş Şirketinin başlangıçta P.T.T. payı % 49 iken, 
I beş yıl içimde |% 69'a yükseltilecekti. Bu sağlanmış, 
j mıdır?, 

Cevap 2. — 18.3.1975 gün ve 7/9690 sayılı ka-
I rarnamenin özel şartlar başlıklı 7 nci maddesine ıgö-
I re «Şirketteki yaibancı ortağın payı kararnamenin ya-
I yınlanıdığı günden baışilarnak üzere |% 511den 5 inci 
I yılın sonuna kadar % 41'e 7 nci yılın sonuna kadar 
I % 31'e d'üşürüilecdk ve yaibancı ortağa ait paylar 
I Devlet Planlama 'Merkez' Teşkilatı, Ulaşturma Bakan-
I lığı ve PTT Genel Müdürlüğünün uygun görecekleri 
I yer'lli ortaklara makûl fiyatla satılacaktır.» hükmü bu-
I lunmaıfetadır. Kararnamenin 'bu hükmü 7 nci yılın 
I Sonu beklenmeden yerine getirilmiş, yabancı ortağın . 
I payı % 31 'e düşürülmüştür. Şirket 'statüsünün koru-
I na'bilmesini teminen % 49 olan PTT hissesi aynen 
I bırakılarak yabancı ortak tarafından bırakılan % 20 
I hisse yerli ortaklara satılmıştır. Bu suretle Netaş'ta 
I yerli or'talk hissesi .'% 69'a yükselmiştir. 
I Soru 3. — Netaş Telefon fabrikasında imal edilen 
I telefon sanltrallarının ve telefon makinelerinin halen 
I yüzde 'kaç oranı yerli katkı payı ile imal edilmek'tedir? _ 
I Cevap 3. — Netaş'ta üreltilen telefon makinesi ve 
I santraiilarındak'i yerli katkı oranı yaklaşık olarak »% 

75'dir. 
I Soru 4. — Netaş 'bünyesindeki yaibancı ortağın is-
I tihdam ettiği yabancı uzman, teknisyen ve kalifiye 
I veya düz işçi kadrosu ile 'bunlara ödenen ücretler ne 
I kadardır? 
I Aynı suretle çalışan Türk uzman, teknisyen ve ka-
I l'ifiıye veya düz işçi kadrosu ile bunlara öldeöen üc-
I retler ne kadardır? 
I !Bu suretle de Netaş bünyesindeki yabancı ortağın 
I 'bir pay yülkseltmesi veya 'kâr transferi s'öz konusu 
I mudur? 
I Cevap 4. — Netaş bünyesinde yaibancı ortağın is-
I tihldam ettiği yabancı uzman, teknisyen, kalifiye veya 
I düz işçi kadrosu bulunmamaktadır. 
I Yalnızca Netaş Yönetim Kurulunca tayin edilmiş 
I bulunan Genel Müdür, bu görevinden önce uzun yıl-
I 1ar Kanada Northern Teleoom Şirketinde, Telefon 
I santralları mühendislik ve imalat sanallarında çalışmış 
I tecrübeli yaibancı uyruklu olarak bulunmaktadır. 
I Netaş tarafından Genel Müdüre ödenen aylık üc- ^ 
I ret 425 000 TL, dır., 
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Netaş'ın bünyesinde Türk personeli olarak 120 Mü
hendis, 179 Teknisyen, 1 143 vasıflı işçi, 179 vasıfsız 
işçi 'bulunmakta olup, ücretleri ise şu sekidedir : 
Mühendis Aylık 109 687 — 180 000 TL. 
Teknüsyen Aylık 77 370 — 95 350 TL. 
Vasıflı işçi Aylık 66 060 — 91 980 TL. 
Va^fsız işçi Aylık 43 582 — 68 085 TL. 

Netaş bünyesinde Genel Müdürden başka yabancı 
uyruklu personel bulunmadığından yabancı ortağın 
bir pay yükseltilmesi veya kâr transferi söz konusu 
değildir. 

Soru 5. — Elektronik telefon santraıllarını imal 
edecek fabrikanın kuruluşu yönünde ne gibi adımlar 
atılmıştır? 

I Cevap 5. — En son teknolojiye göre geliştirilmiş 
sayısal elektronik san'tratların ülkem'izde kutLanıtaa-
sına yönelik çalışmalar yapılmış, hızla anttan telefon 
talebini karşılamak üzere santral ihtiyacımızın iki 
kaynaktan temininde yarar görülmüş ve sonuç ola
rak Ntorthern Telecom tarafından geliştirilen DMS sa
yısal elektronik santrallarının Netaş'ta; BTM firma
sınca geliştirilen sistem 1240 sayısal elektronik sant-
ralların Teletaş'ta üretimi için lisans anlaşmaları ya-

I pılmışitır. Her iki firmadan acil ihtiyacı karşılamak 
üzere hazır olarak alman santralar 1985 yılında ser
vise verilecek olup, daha sonraki yıl ihtiyaçları Ne-

l taş ve Teletaş üretimleri ile karşılanacaktır. 

. .> . , >m< • • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

5 İNCİ-BİRLEŞİM 

27 . 9 . 1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

t 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1.— İçtüzüğün 76 ncı maddeslime göre Başbakan

lık tezkeresi. 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İDİLER 

5 

ÖENEL GÖRÜŞME VE MECIİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAtîR 

ÖNGÖRÜŞMBLER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/İÜ 4) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) 

4. — İstanbul Mifefcvekii Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

6. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgiil'in, 
Balıkesir ili içme ve kullanma suyu ihtiyacına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/130) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Anka
ra Büyük Şehir Belediye Başkanınca ucuz gıda satışı 
yapan dükkânların tahliye edilmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

8. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Tür
kiye Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/133) 

9. — Adanla Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı olmayan köylerde ispirtolu içki satış
larının yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/134) 

.10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi {6/135) 

11. — Ağrı Milletveküii Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

12. — Edlirne MMetvekitf Muhittin Yıldırım'ın, 
ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/137) 

13. —- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Doğu Anadolu Bölgesine verilen yatırım teşvik bel
gelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/138) 

14. — İzmir Milldtvöklili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yeralan demokrasi ile 
ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Muriat Sökmen-
oğlu'nun, bazı tarım ürünlerinin taban fiyatına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/141) 
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17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun 
Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

18. —-. İstanbul MMetvgekiİ Satoit Baturritu'nun, 
İstanbul - Beşiktaş Evlendirme Dairesinde pazar günü 
kıyılan bir nikâha ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/143) 

19. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 

20. -— İstanbul Milletvekili Sabit Ba'tutnlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

21. — istanbul MMetvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi' 
(6/146) 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlun'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

23. — İstanbul M'üetveküli Sabit Batumlu'nun, 
bir bankanın genel müdürünün yapmış olduğu dü
ğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/148) 

24. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/149) 

25. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (1/501) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi: 
L9.1984) 

2, — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dle 13.12.1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/106, 1/500) 
(S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : .1.9.1984) 

3. — Antalya Milletvekilli Ali Dizdaroğiu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 25.6.1984) 

X 4. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 
1,978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

5. — Muş Miilletvekilİ Atilla Sindin, 13.ilO.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (2/78) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, 15S7 
sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fılkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi ; 
6.7.1984) 

7. — Ankara MMetvekili İsmail Saruhan ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 noi Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

8. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık lez-
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı : 
84) (Dağıtma tarihi : 10.7.1984) 

9. — Hıdır Aslan Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayısı : 86) (Da
ğıtma tarihi i 10.7.1984) 

10. — İsmet Yoğurtçu'nun Özel Affına Dair Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/534, 3/462) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
11.7.1984) 

!X 11. — Fırat Üniversitesinüı 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Ka
nun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
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Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/343, 
3/142, 1/344, 3/143; 1/345, 3/420; 1/346, 3/421; 1/347, 
3/422; 1/348, 3/423; 1/349, 3/144) (S, Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi • 13.7.1984) 

X 12. — Kayseri (Erbiyes) Üniversıiteslinin 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bikiirim-
lermin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
releri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/367, 3/344; 
1/368, 3/345; 1/369, 3/346; 1/370, 3/158) (S, Sayısı : 
103) (Dağıtma tarihi: 13.7.1984) 

13. — İzmir Milletvekilli Mahmut Akkılıç ve 14 
Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 
Teklifi ve Adalet; Tarım, Orman ve Köy İşleri ko

misyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 114) {Dağıtma 
tarihi : 1.9.1984) 

14. — Muzaffer öztürk ve Sedat Ytkrazsoy Hak* 
larındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirtmesine 
Daâr Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (3/487) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
1.9.1984), 

15. — îlyas Has Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/499) (S. Sayısı : 116) 
{Dağıtma tarihi : 4.9.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösteriri 

• 




