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TUTANAK DERGİSİ 

20 nci Birleşim 

1 .11 .1984 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, 

1982 yılına ait hesap ve işlemleri sona erdir
mesi sebebiyle Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonunun çalışmaları hakkında gündem 
dışı konuşması 

2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'm, gazetelerde çıkan ve Türkiye'yi 
rencide eden «Suriye, Hatay'ı Türkiye'ye ver
mesi dolayısıyla Fransa'yı affetmiyor» tarzın
daki haber hakkında gündem dışı konuş
ması 

3. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıl-
dırım'ın, işçi çıkarma yasağı hakkında gün
dem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 
l1. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz' 

ün, Plan ve Bütçe Komisyonundan çekildiği
ne dair önergesi (4/45) 
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2. — Kamu Taşıtları Kanunu Tasarısı ve 
gertekçesiniin1 geri verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi (1/605, 3/614) 

V. — SEÇİMLER 
1. — TBMM Başkanlık Divanında açık bu-

ilunan Başkanvekiligine seçim 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere seçim . 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, Hükümete intikal eden yolsuzluk dosya
larına ilişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi (6/147) 

2. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, gazetelerde yer alan Devlet yönetimiy
le ilgili beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/157) 

3. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
gazete kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/160) 

4. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, millî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar 
nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

Sayfa 
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32 
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Sayfa 
5. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğ-

lu'nun, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 33 

6. — Diyarbakır M'Mletvekiili Mahmud Alr 
tunakar'ın, Diyarbakır İlindeki vakıf eserle
rinin muhafaza ve tamirine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/180) 33 

7. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-
tunakar'ın, Diyarbakır ilinin içme suyu so
rununa ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman 
ve Köy îşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ce
vabı (6/182) 33:34 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-
tunakar'rn, Diyarbakır iplik Fabrikası proje
sine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 34 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-
tunakar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/184) 34 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır iline bağlı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/185) 34 

11. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardaf 
in, yeminli özel teknik bürolara yapılan baş
vurulara ve sonuçlarına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/187) 34 

12. — izmir Milletvekili Durcan Emir-
bayer'in, Soma Termik Santraline ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/188) 34 

13. — Rize Milletvekili Turgut Halit 
Kunter'in, çay üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/189) 34 

14. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen'in, Fiskobirlik'in fındık üreticilerine 
olan borcuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/190) 34 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Devletin üreticilere olan borç
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/192) 34 

Sayfa 
16. — izmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, 

Türk Hava Yollarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/194) 34 

17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, Devlet istatistik Enstitüsüne ve Hazine 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/197) 34 

18. — istanbul Milletvekili Orhan Ergü-
derMn, «idarî Usul ve işlemlerin Yeniden Dü
zenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu» gereğin
ce yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/199) 35 

19. — Sakarya Milletvekili Ayhan Rey- •***"* 
han Safcallıoğlu'nun, Adapazarı Merkez il
çeye bağlı köylerde kullanılan içme suyunun 
klorlanmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 35 

VII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN D I Ğ E R İ Ş L E R 35 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1. in
ci ek) 35 

2. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay' 
in, 21.2.1967 Tarih ve «32 Sayılı Sayıştay 
Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Ka
nuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/118) (S. Sayısı : 137) 35:49 

3. — Nükleer Maddelerin Fiziksel Ko
runması Hakkında Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/556) (S Sayısı: 135) 49:51,62:63,70:73 

4. — Dilekçe Hakkının Kullanılma Bi
çimine Dair Kanun Tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Ercüment Konükman'ın Türk Va
tandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ve Yetkili Makamlara Dilekçe ile Başvurma
ları "ve Dilekçelerin incelenmesi ve Karara 
Bağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/602, 2/143) (S. Sayısı : 136). 61:62,63:69 

* • • < « 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek, kış 

mevsimi dolayısıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu 
'bölgelerimizde halkın yakacak ihtiyacının önemi ko
nusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Hindistan Başbakanı Indira Gandi'nin bir silahlı 
saldırı sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla ailesi
ne ve Hint Halkına Başkanlığın taziyetlerini sunan 
ve Genel Kurulu saygı duruşuna davet eden Başkan
lık tezkeresi okundu; bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun 
«488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun Bir Bendi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tekli
fi» nin (2/109) İçtüzüğün 38» inci maddesine göre 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair Önerge
si kabul edildi ve teklifin gündeme alındığı açık
landı. 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İskenderun 
Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla alınan 
kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürüldüğü id
diasına ilişkin sözlü sorusuna (6/136) Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci ve 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Di
yarbakır İlinde uygulanan taşlı arazi ıslah projesine 
ilişkin sözlü sorusuna (6/181) Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
yurt dışında görev yapanlar için özel bir güvenlik 
soruşturması yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü so
rusuna da (6/198) İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut 
cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlü'nun (6/147), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/157), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm (6/169), 
Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun (6/176), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/180) 
Rize Milletvekili Turgut Halk Kunter'in (6/189), 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in (6/190), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/192), 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/194), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm (6/197) 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril-

s 

diğinden, 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/182), (6/183), (6/1984) ve (6/185) esas numaralı söz
lü soru önergeleri soru sahibinin birden fazla soru
sunun gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzüğün 
97 nci maddesi gereğince, 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187) esas 
numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere, 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/188) 
esas numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi ve ilgi
li bakan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in (6/199) 
esas numaralı sözlü soru önergesi de ilgili bakan Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendiler. 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın (6/196) esas 

numaralı sözlü soru önergesi, soru sahibi ikinci ce
vap gününde de Genel Kurulda hazır bulunmadığın
dan düştü. 

Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) komisyondan gelmediğinden, görü
şülmesi ertelendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaş
mayan İşler Hakkında Kanun Tasarısı (1/604, 2/95) 
(S. Sayısı : 134) üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak kabul edildi, kanunlaştığı açıklandı. 

1 Kasım 1984 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere 'birleşime saat 16.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

1.11.1984 Perşembe 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 26.12.1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yir-

midört Saate Takvimline* Dair 'Kanunun 2153 'Sayılı 
Kanonla Değişik 2 nldi 'Maddesinin , Değiştirilmeyi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 1(1/613) (îç-
lişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarilhi; 
31.10.1984) 

Tasarılar 
1. — 21.6.1927 TarM ve Mil Sayılı AsIkerMc 

Kanununun Değişik 10 unlou M'aiddesiinin DeğişMl-
mesli ve Bazı Madddıertinin Yürürlükten Kaldıırılllması 
Hakkında Kanun Tasarısı <1/'614) (Millî Savunana 
Komlilsyionuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.11984) 

2. — Üslt Kademe Yöndfciöilıertinin Ye^iş'tMtoesi 
Hakkımda Kanun Tasarısı (1/615) (Iç'işlerd Komisyo
nunla) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1984) 

3. — 2521 Sayılı AWa ve ISpotfda Kullanılan Tü-
fellcler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapı
mı, Alımı, Satımı Ve 'Buluhdutfulmaisına Dair Kanuna 
Bir Geçici Madde EMenmesi Hakkında Kanun Ta-
sarı'sı (1/616) ı(tçiışılerii IKomlisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 31.10.1984) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli »ile Dibya 
Arap Halk 'Sosyalist Cemalbiriyelsi Arasımda 13 Eylül 
1984 Tarihinde İmzalanan 'Sosyal Güvenlik Sözlıeiş-
mosirtLn Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna D'alir 
Kanun Tasarısı (1/617) (Sağlık ve Stosyal İşler; Dış
işleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.1984) 

5. — Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Halterde, 
Kamu Hizmeti Niıtelliği Taşıyan Özel Teşebbülslerlin 
DevldtlöşltıMebilmıesi Usul ve Esasları Hakkında Ka^ 
nun Tasarısı (1/618) {Anayasa; Plan ve Bütçe Kb-
mlîsyonlarıına) '(Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1984) 

Teklif 
1. — Ağrı Mlletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Ar

kadaşının; 29,6.1956 Tartı ve 6762 Sayılı Türk Tica
ret Kanununa 'Bir Ök Madde Eklenmesine îütfç&lin 

Kanun Teklifi (2/157) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi 22.5.1984) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Durean Emirbayerin, 

büyük şehir belediyelerine bağlanan belediyelerin 
idareine ilişkin İçişleri Bakanından sıözlü soru öner
gesi (6/203) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1984) 

2. — Erzincan Miidüvekili Veysel Vanol'un, Ke
maliye - Çaltı İstasyonu taş yolu inşaatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/209) ^Başkanlığa geliş tarihi 31.10.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nafbantoğlu' 

nun, 'Sivil Savunma ve olağanüsltü hal mevzuatının 
birlegMriltaesfaıe İlişkin Milî Savunma ve İçişleri 
Bakanlarıinıdan yazılı soru önergesi (7/'228) (Başkan
lığa geliş tarihi: 31.10.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanltoğlu' 
nun, Dünya Bankacımdan alınan yardımlardan ne 
kadarının Erzurum'da kırsal kalkınma kredM olarak 
kullanıdıoldığına 'ilişkin Tarım Orman ve Köy İşle
ri Bakanından yazılı soru öniergesıi (7/229) (Başkan
lığa geliş ttarihi: 31.10.1984) 

3. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbanltoğlu' 
nun, Doğu Anıa'doludalki bazı İllerin karayolu sioırunu-
na ilişkin 'Bayındırlık Ve İskân Bakanından yazılı so 
ru önergesi (7/230) (Başkanlığa .geliş tarihi : 
31.10.1984) 

4. — Erzuruım Milletvekili Hilmi Nalbaınltoğlu' 
nun, Erzurum Akşam lisesinin yeniden açılmasına 
M^kin 'Millî Eğiifiîm Gençlik ve Spor 'Bakanından ya
zılı SOPU önergesi (7/231) (Başkanlığa gelüiş tarihi : 
31.10,1984) 

5. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ordu 
ÎM Mesudiye İlçesi Arpaialıan Köyüne öğrettirmen tayi
nine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/232) (Başkanlığa geliş ta
rihi 31.10.1984) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalkn ARAŞ 
KÂTİP ÜYELER : Cttney CANVER (Adana), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'na kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, 1982 yı
lına ait hesap ve işlemleri sona erdirmesi sebebiyle 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun çalışma
ları hakkında gündem dışı konuşması 

'BAŞKAİN — Gündeme geçmeden evvel 3 sayın 
m'Metvekilinin gündem dışı konuşuma talepleri vardır, 
sırasıyla söz veriyorum. 

Kamu Ikliisa'dî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı 
Sayın Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonunun sona eren 1982 yılı ça
lışmaları hakkında gündem dışı söz istemişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. 

©uyurun Sayın Yürür. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 6 Kasım 1983 
MiLletvekili Genel Seçimlerinden sonra Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde teşekkül eden komisyonlardan 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonumuz sizlere 
niyabetenı görev yapmak üzere çalışmalarına başlamış 
bulunuyordu. 

1982 yılı hesap ve işlemlerini bu dönemde incele
miş bulunuyoruz. Bu dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Kamu İktisadî Teşebbüslerinin hesap ve 
işlemlerini incelenmesi açısından son (derece önem arz 
CtmeMedÜr. Sebebi şudur : 1960 yılından bu tarafa 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin hesap ve işlemleri 
Tüıkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetleniir-
ken bugüne kadar Kamu İktisadî Teşebbüslerinin he
sap ve işlemleri yılı içerisinde incelenerek sonuçlan

dırılmamış. bulunuyordu. Ancak 1980 yılı 12 Eylü
lünden sonra teşekkül eden Bütçe Komisyonu, KİT 
(Komisyonu adına hareket ederek yıllardır birikmiş 
olan Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun gün
demlinde 'bulunan kuruluşların hesap ve işlemlerini 
günlük bitr noktaya getirmiştir. Bu da şunu gösteri
yor : Sizlerden teşekkül eden Büyük Millet 'Meclisi
miz meselelere ne kadar ciddiyetle baktığını ortaya 
koyarak, 20 küsur yıldır ilk defa ciddî bir çalışma 
yaparak, 175 kuruluşun alt komisyonı ve üst komis
yon çahşmaflarıniı yapmak suretiyle yılı içerisinde ve 
enlflasyomüst değerlerle rakamların süratle küçüldüğü 
ülkemizde yılı içerisinde hesaplarım inceleyerek rapo
runu KİT Komisyonu üyelerine 26 Eylül günü takdim 
etmiştik. KİT Komisyonuma vücût veren 468 sayılı 
Kanunun 'Meclis Genel Kurulunda bir aylık bekleme 
sürösfi dolmuş bulunuyordu, Bugün hesap ve işlem
lerini incelediğimiz 175 kuruluşun üzerinde ilgili ka
nunların görevlendirdiği, Başbakanlığın gerekli kanuni 
işlemleri yapması içlin Türküye Büyük Millet İMecM 
'Başkanlığı incelemiş olduğumuz hesap ve işlemlere 
ait raporumuzu Resmî Gazetede yayınlamak üzere 
göndermiştir. 

İncelemeye tabi 'tutulan kuruluş sayısı bidayette- de 
arz ettiğim gibi, 175'tir. 175ten İbraya tabi kuruluş
ların toplamı 123, İbra edilmeyen kuruluşların sayısı 
3 tür. Genel görüşmeye tabi olan 52 kuruluş olmuş
tur. İbra edilmeyen kuruluşlardan 1 kuruluş olan Zi
raat Bankası hakkında muhterem bir grup milletveki
li arkadaşımız itirazda bulunmuşlardır, önümüzdeki 
günlerde Komisyonumuz bu durumu görüşerek bilgi
lerinize arz etmek üzere, Heyetinize gelecektir. 
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Huzurunuzda ıb'ir kez dalha şunu ifade etmek is
tiyorum ki, 35 üyeden müteşekkil olan Komisyonumuz 
ve diğer üye olmayan milletvekilleriyle 'birlikte 175 
oturumu hiçbir siyasî parti farkı gözetmeksizin Dev
let malını kütsî kaibul ederek 'büyük bir ciddiyet ve 
hassasiyet içerisinde tamamlamıştır. Bütün mesai ar
kadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kendi 
adlarına üzüldüğüm ibir hadise oldu, o da şudur : Ko-
misyonlıara devam etmeyen milletvekillerinin, k)i bası
nımızda isimleri çıktığı zaman, en çok devam etmeyen 
üyeler benim Komisyonumda görev almış olan arka
daşlarım .görüldüler. Takdir ederseniz, 175 oturum ya
pan bir komisyonda 10 toplantıya gelmemek büyük bir 
rakam gibi görünebilir; fakat diğer komisyonlarımızın 
toplamtı sayısı 1 ilâ 20 arasında olduğu için arkadaş
larımızın 175'te 10 toplantıya gelmemelerinin büyük 
'bir devamsızlık örneği olmayacağını takdirlerinize su
narken şu ıhususu arz etmek istiyorum : Çalışmaları
mızda arkadaşlarımın gösterdiği ihassasiySt, büyük vu-
kuıfiyet ve titizlikle hazırlanimış, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu (raporlarından dolayı raporu hazır
layan Yüce Heyete, Türk basınının TRT'siyle ve diğer 
basın mensuplarına Komisyonumuzun çalışmalarına 
gösterdikleri ciddî alâkadan dolayı huzurunuzda teşek
kür ediyorum. 
• Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, gazetelerde çıkan ve Türkiye'yi rencide eden «Su
riye, Hatay'ı Türkiye'ye vermesi dolayısıyla Fransa'yı 
affetmiyor» tarzındaki haber hakkında gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Abdurrahman De
mirtaş, «Suriye, Fransa'nın Hatay'ı Türkiye'ye verme
sini aiffötaıiyor» diye yaibancı basına atfen gazeteleri
mizde çıkan ve Türkiye'yi rencide eden beyanatla il
gili olarak gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Demirtaş. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın milletvekilleri; söz
lerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Dün basında çıkan bir haberde, Fransa'da yayın
lanmakta olan bir gazeteden yapılan iktibasa göre 
Suriye, Fransa'nın Hatay'ı Türkiye'ye vermesini af-
fedemiyormuş. Bu haber, bir Hataylı olarak beni ren
cide etmiştir. Eminim ki, bundan her Türk vatandaşı 
da en az benim kadar müteessir olmuştur. Bu ay için

de Fransız Cumhurbaşkanı Mitterrand Suriye'yi zi
yaret edecekmiş. Arkasından da Yunanistan Başba
kanı Papandreu Suriye'yi ziyarete gidecekmiş. 

Malumları olduğu gibi, Fransa Birinci Cihan Har
binden önce ekonomik ve siyasî istismar bölgesi ola
rak kullandığı Suriye'yi harpten sonra sömürgeci ola
rak işgal etmiştir. Bu arada, 1920 Ankara Antlaşması 
gereğince Hatay kısa bir süre için hudutlarımızın dışın
da kalmıştır. Ancak Fransa, Ankara Antlaşmasına 
riayet etmemiştir, zaman zaman ihlal etmiştir. Fran
sa, Hatay'ı Araplaştırmak için 20 yıl çalışmıştır; fakat 
Aıaplaştıramamıştır. Hatay'ın, tahliyesi zamanı gelin
ce mızıkçılık da yapmıştır. Büyük Atatürk'ün azmi 
karşısında, konu Cemiyet-i Akvama intikal etmiş ve 
iki defa yapılan plebisit sonucunda, Hatay halkının 
Arap olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, bundan son
ra Fransa Hatay'ı tahliye etmiştir ve yine bildiğiniz 
gibi, 23 Haziran 1939 tarihinde Hatay Devleti Türki
ye'ye ilhak kararı almış, bundan bir ay sonra da, 23 
Temmuz 1939'da Hatay'ımız, Türkiye'nin bir ili ola
rak millî hudutlar dahiline ithal edilmiştir. Fransa, 
Suriye'yi İkinci Cihan Harbinden, sonra tahliye etmiş
tir; fakat hiçbir zaman Fransa, Suriye'den elini çek
memiş, Suriye'yi ekonomik sömürge olarak uzun sü
re kullanmıştır. Bu sebeple Fransa, Suriye'yi daima 

' hoşnut edecek lafları söylemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Suriyeli Marksist yöneticiler 
müstebit sosyalizm baskısını, halka hoş göstermek için 
Hatay'ın Suriye hudutları içinde olduğunu anayasala
rına dere etmişlerdir. Bu, bugünkü sosyalist Baas yö
neticilerinin, Suriyeli halka şirin görünmek için, kul
landıkları afyon yutturmacasıdır. 

Fransızlar da, Suriyeli yöneticilerin bu tatlı ha
yallerini okşamak için onlara Hatay'ı hatırlatmakta
dırlar. Aslında son zamanlarda Fransa'nın sarf ettiği 
bu kabil sözler, diplomatik nezaket kurallarım da aş
mıştır. 

Orta - Doğu'da güçlü bir Türk Devleti çıkarlarına 
ters düşmektedir. Ermenilere kanat geren Fransa'nın 
çirkin çehresini çok gördük. Şimdi de, bu çirkin çeh
reyi gizlemek için yeni bir maske bulmak çabasına 
düşmüşlerdir. Kendi sınırları dışında; fakat ekonomik 
nüfuz sahası içinde, Orta - Doğu'nun göbeğinde bir 
garip Suriye'yi maske olarak kullanmak işlerine daha 
çok gelmektedir; zaten Suriye de buna hazırdır. Su
riye, Hatay hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'den 
kaçıp giden vatan hainlerini, kansız çeteleri himaye 
ve teşvik etmektedir. Mitterrand, kendi ülkesinde hi
maye ettiği teröre Suriye'de yeni bir vatan aramak-

30 — 
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tadır ve onu orada besleyecektir. Mitterrand'dan son
ra Papandreu'nun da Suriye'yi ziyaret edeceğini dik
katinize arz etmek istiyorum. Dost maskesi. altında 
yılan gibi bizi sokmaya çalışan bu iki liderin Suriye' 
yi arka arkaya ziyaretleri bin tesadüf eseri değildir. 

Fransız basınında, Orta - Doğu'da kartların yeni
den dağıtıldığından bahsedilmekte ve Hatay da ima 
edilerek Suriye'ye büyük görevler düştüğü ifade edil
mektedir. Tabiî ki Suriye, sıcak bir harbi göze alacak 
durumda değildir. Ancak, beynelmilel terörizmden 
medet umarak hainleri, Ermeni işbirlikçilerini üzerimi
ze «aldırtacaktır. 

Şimdi Hükümete sesleniyorum; niçin bu kabil 
oyunlara yalnız istihza ile bakıyorsunuz; nieden etra
fınızda dönen dolapları bir çete baskını şeklinde de
ğerlendirmeye kalkışıyorsunuz, neden Hatay'ın sık sık 
istismar konusu edilmesine seyirci kalıyorsunuz? Eğer 
bir ülkede milleti rencide eden bir dış hadise varsa, 
o ülkenin hükümeti gaflet içindedir. İnanmak istiyo
rum ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti böyle bir gaf <• 
let içinde değildir. 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldmm'ın, işçi 

çıkarma yasağı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Muhittin 
Yıldırım işçi çıkarma yasağı hakkında gündem dışı 
söz talebinde bulunmuşlardır; kendilerine söz veri
yorum., 

Buyurun Sayın YıHdınmv 
MUHİTTİN YIUDIRIM (Edirne) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bilineceği üzere, 
işçilerimizin yoğun bulunduğu 30 ilde uygulanmakta 
bulunan işçi çıkartıma yasağı sıkıyönetim komutanlık
larının birbirini izleyen kararları ile kaldırılmış 'bu
lunmaktadır. Bu kararların Türk işçi hareketi ve 
onun en üst temsilcisi Türk-lş tarafından endişe ile 
izlendiğine tanık olmaktayız. Belirtmeliyim ki, bu ko
nuda işçilerin duydukları kaygılara katılmamak müm
kün değildir. Gerçekten sayıları 5 milyona varan iş
sizler ordusunun var olduğu bir ülkede, işçi kuruluş
larının görüşleri alınmadan, gerekli tedbirler düşü
nülmeden işçi çıkartma yasağının kaldırılması haklı 
kaygıların doğumuna neden olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, görülmektedir kli, işçi çıkart
ma yasağının Millî Güvenlik Konseyinin bildiri ve 
kararlarındaki amaca uygun suretle değerlendirilme
si, uygulamada'M farklılıkların kaldırılması, yasağın 
uygulanış ve işleyişinin bir kararname ile ülke düze

yinde yeniden belirlenmesi konularında Hükümetin 
hiçbir ön hazırlığı bulunmamaktadır, sorunun çözüm
lenmesine ilişkin tedbir de düşünülmemektedir. Sayın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bizi yalanla
masını, Hükümetin öngördüğü tedbirleri açıklama
sını yürekten düemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, işçi çıkarma yasağı çalış
ma 'barışının sağlanması açısından büyük önem ta
şıyordu. Çünkü, Î2 Eylül sonrası süresi sona eren 
toplu iş közleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu karar
ları ile yenilenirken, bu kurul üzülerek belirtmek ge
rekir ki, 1963 yılından beri kurulan dengeleri tah
rip etmiştir, özellikle işçilerin işten çıkartılmaları hu
susunda 1963 yılından beri işçilerin lehine getirilen 
düzenlemeler Yüksek Hakem Kurulu kararlarıyla 
yürürlüğe konulan toplu i$ sözleşmelerinden çıkar
tılmış ve işçiler, işverenlerin insafına terk edilmiş
tir. Bu konuda işçilerin tek güvencesini işten çıkar
ma yasağı teşkil etmiştir. 

Bugüne değin işverenlerin aldığı ilke kararları ise, 
bağlayıcı nitelikteki genelgeleriyle açıklığa kavuşmuş
tur. İşverenlerimiz yeniden (bağıtlanacak toplu iş söz
leşmelerinde işçilerin işe alınmaları, sevk ve idareye 
katılmaları ve işten çıkartılmaları hususunda hiçbir 
müdahaleyi, sınırlamayı kalbui etmemektedirler. Mev
cut yasalarımıza göre de, işverenler hiçbir «aklı ne
dene dayanmaksızın, sadece ihbar süresini tanıyarak 
veya ücretini peşin ödeyerek işçilerini işten çıkartana 
hakkına sahiptirler. İşte böylesine bir ortamda işçi 
çıkarma yasağı kaldırılmıştır. Kuşkusuz bu noktada, 
yapılması gereken ne olmalıydı, sualini yanıtlamak 
gerekmektedir..! 

Kısaca açıklamak isterim 'ki; öncelikle Yüksek 
Hakem-Kurulunca yürürlüğe konulan sözleşmeler 
yerine, işçi ve işveren örgütlerinin serbestçe oluştu
racakları yeni sözleşmeler beklenmeliydi. Çünkü bu 
sözleşmelerde sendikalar ve üyelerin keyfî olarak iş
ten çıkarılmalarını önleyici hükümlere yer verilme
liydi. ©undan önemlisi, Yüce Meclis, işçilerin keyfî 
olarak işten çıkarılmalarını önleyici yasaları çıkar
tabilir. Ondan sonra da işçi çıkarma yasağı kaldırıl
dı, Bize göre keyfî işçi çıkarmalarına karşı en etkili 
ve en önleyici unsur işçilerin mahkemeye başvurusu
nu yasal güvence altına almaktır. Bağımsız yargının 
bu konuda vereceği işe iade karan, sorunun barışça 
çözümlenmesinden sayılabilir. 

Kuşkusuz işsizlik sigortasının kurulması, işçiler 
açısından bir diğer güvence teşkil etmektedir. Bun
ların hiçbirisi yapılmamıştır. Şimdi işçilerimiz işve-
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renlerin insafına terk edilmiştiri Basında yer alan iş
veren sözlerini samimi 'bulmamaktayız. Çünkü, daha 
işin başlangıcında binlerce işçi kapının önlüne bira-
kılmıştır. Bu aşamada işçiler sosyal hukuk devletini 
arar hale gelmişlerdir. Sosyal devlet rnlüdahalecidlir, 
iktisaden zayıf olmanın yanındadır. Bu aynı zaman
da bir Anayasa buyruğudur, evrensel (bir ilkeldir. Eğer 
Hükümet bu soruna, her soruna olduğu gibi kayıtsız 
kalacak, çözüm bulamayaca'k&'a, Yüce Meclis olarak 
biz üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Çalışma ba
rışının kurulmasından yanaysak, çalışanların iş güven
celerinin sağlanmasını içtenlikle istiyorsak, sosyal hu
kuk devletini kurmanın kesin kararlılığının içerisinde 
lisek, Yüce Meclis olarak ıbu soruna el koymamız ge
rekmektedir. 

Unutmamalıdır ki, sıkıyönetim komutanları işçi 
çıkarma yasağını kaldırırken, sorunun çözümünü sivil
lere ve Yüce Meclise haklı olarak 'bırakmıştır. Biz ne 
yapacağız, önemli olan 'budur. Bu aşamada, 
iillk önerim, yasal düzenlleme ve güvenceler sağlanın
caya kadar işçi çıkarma yalağının devamını sağlamak 
olmalııdur. Bu görüş içertislinde kürsüyü Sayın Çalışıma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanınla terk ediyor, saygılarıımı 
s.uınıuyorum^ (Alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Hatay Milletvekili ihsan Gürbüz'ün Plan 
ve Bütçe Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4145) 

1. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan 
Başkanvekilliğine seçim* 

'BAŞKAN — Gündemin «Seçimi», kısmıma»geçıiyo-
ruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanın
da açık 'bulunan ve Içltüzıüğüımlüze göre Anaivataın Par
tisi Grubuma düşen bir başkarıvekilliği için Anavaitan, 
Partisi Grubunca Adana MJiıHötJvelkflli Sayın Ledİn 
Bariıas aday gösterilmişltıir. 

Onayınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın Ledin Barlais'a başarılı hizmetler dilerim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Şerit olmamasını temenıni edenim. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında, Komisyonlardan 
gelen bir tezkere vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Plan ve Bültçe Komisyonun
dan Jstlilfa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz edenim. 
İhsan Gürbüz 

HaJtay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Kamu Taşıtları Kanunu Tasarısı ve gerek

çesinin geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/605, 3/614) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğüm 76 ncı 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutu
yorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan («Kamu ta

şıldan Kanunu Tasarısı» ve gemekçeSikıin, İçtüzüğün 
76 mcı (maddesine göre yeniden incelenmek üzere ge
ri gönderilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

(BAŞKAN — Plan ve 'Bütçe Komisyonunda bulu
nan Tasarı geri veritaişitir. 

^BAŞKAN — Anayasa Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için, Halkçı Parti Grubunca Samsun Mil 
•la'Jvefciıli Sayın Fahrettin Uluç aday (gösterilmiştir. 

Onayınıza 'sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yine Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonun
da açık bulunan üyelik için Halkçı Parti Grubunca 
Hatay Milletvekili Sayın İhsan Gürbüz aday göste
rilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kalbul edentar.. Etmeyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Yine Plan ve Bütçe 'Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için Halkçı Parti Grubunca Adıyaman 'M'illet-
vekiii Sayın Ahmet Sırrı Özbek aday gösiteriflmişitir. 

Oylarınıza sunuyorum : K'albull edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete ifttikcd eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlafın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

3. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbîrler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

5. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/176) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muha
faza ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/180) 

BAŞKAN — Gündemlin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Gündeminizin «Sözlü Sorular» kısmındaki 1, 2, 
3, 4, 5 ve 6 ncı sözlü soru önergelerinin cevaplandırıl-
mrası, daha önce verilmiş ımehül sebebiyle ertelenmiş
tir. 

7. — Diyarbakır Milletvekili Makmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlinin içme suyu sorununa ilişkin 
sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. HüsnU Doğan'm cevabı (6/182) 

'BAŞKAN — 7 nci sırada yer alan, Diyarbakır 
M'iiUetJyelkili Sayın Majhmud AltımaJcar'm, Diyarba
kır tlinıin içme suyu sorununa ilişkin sözlü sorusu
nun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın MaJhmıud Afltunakar buradalar mı? Burada
lar. 

Cevap verecek Sayın Bakan?... Buradalar. 
Sözlü soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Tarım Orman ve Köy iş

leri Bakanı taralından sözlü cevaplandınlmasma de
lalet buyruknasını hürmetieriımle arz ederim. 

Matomud Atanakar 
Diyarbakır Milletvekili 

1. 'Diyarbakır Vilayeti heyetli umumiyesi itiba-
riyle kâfi miktar içme suyu mevcut mıudur?. 

2. Değil ise, Vilayet dahilinde 1834 yerleşme 
ımcrkezi bakımından ne nispette kâfi miktar içme 
suyuna kavuşturulmuştur?. Kaç tanesi gayri kâfi ve 
kaç tanesi içme suyundan tamamıyla mahrumdur?. 

3. Gayri kâfi ve içme suyundan mahrum süfckâ-
nın iptidaî ve gayri sıhhî göl ve kuyulardan su teda
rik ettiği malumatınız dahilinde midir?. Bu elim va
ziyet vicdanınızı sızlatmakta mıdır?. 

4. O halde, bir yıllık vazife müddeti içlinde 
Bakanlığınız buralara ne gibi imkân temin etmiştir 
ve icraa hazır tanzim edilmiş bir programınız mev
cut mudur?. 

BAŞKAN•— Buyurun Say un Başkan. 

TARIM ORMAN VE KÖY tŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milleiSveMtori? Diyarbakır Mıflletivekffi Sayın Mahimud 
Altunakar'ın, Diyarbakır Hinin içme suyu hakkın
daki soru önergesini cevaplandırmak üzere söz al
mış bulunuyorum. 

En son bilgilere göre Diyarbakır İlinin köy içme 
suyu durumu şöyledir : 

Suyu bulunan ünite; 519 adet, • 
Suyu yetersiz ünite; 336 adet, 
Devletçe içme suyu teslisi tamamlanmamış ünite 

lise; 965 adettir. 

1984 yılında bu ilimize köy içme suyu yatırım 
programı üe 132 000 000 Türk Lirası ödenek ayrıl
mış olup, bu ödenek ite 115 ünitenin içme suyuna 
kavuşturulması planlanmıştır. 1984 yılı yatırım prog
ramının gerçekleştirilmesi hususunda ilgili teşkilatı
mız çalışmalarını sürdürmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimizin Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kalkmdırıtaııası 
hakkındaki düşünce ve gayretleri yüksek malumları
nızdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde alt
yapının bir an önce bitirilmesi anahedefimizdir. Bu 
hedefe ulaşabilmek için Hükümet olarak ek yatırımlar 
da dahil olmak üzere, bütün imkânlarımızı seferber 
edeceğimizi bir kere daha belirtmek isterim. 

Kalkınmada öncelikli illerimiz içerisinde yer alan 
Diyarbakır İlimizin altyapı meselelerinin bir an önce 
çözüme kavuşturulması hedefimizdir. Nitekim, daha 
evvel yatırım bütçesi içerisinde geri kalmış bölgele
rimizin payı yüzde 18 olmasına rağmen, bu pay 
1985 Bütçesinde yüzde 25'e yükseltilmiştir. 
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1985 yılı yatırım programında Diyarbakır'a geç
miş yıllara göre çok daha fazla ödenek ayrılarak, 
daha fazla yerleşim 'birimine sağlıklı içme suyu ve 
kullanma suyu sağlanmış olacaktır. 

Arz eder, Yüce Heyetinizi sayıgılarımla selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) ',-

BAŞKAN — Sayın milletvekili, cevaba karşı gö
rüş bildirecek misiniz? 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet 
efendim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altunalkar 
IMAHMUD ALTUNAKAR ^Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakana, 
kendilerine tevcih etmiş olduğum sual münasebe
tiyle vermiş olduğu izahattan dolayı teşekkür ede
rim ve hemen şunu ilave edeyim, dünkü gibi rakam
lar üzerinde herhangi bir müibayenetimiz yoktur. 
'Doğrudur, 1834 iskân merkezi vardır Diyarbakır'da. 
Bugüne kadar ancak 519 adedi kâfi içme suyuna 
kavuşturülabilmiştir. Geriye kalan ünitelerden 336 
ünitenin suyu kifayetsiz, 979 ünite ise susuzdur. Bu 
rakamlar üzerinde herhangi bir ihtilafımız yoktur 
Yalnız dün «İcraatın İçinden» programında, Sayın 
Başvekilin buyurduğu şekilde, sözle değil icraat ve 
fiil esastır, 519 köye 'kâfi miktarda içme suyu götü-
rülmüşse, bundan evvelki hükümetler ve bilhassa 
Sayın Ulusu Hükümeti zamanında ikmal edilmiştir, 
geçen bir sene içinde herhangi bir köyde herhangi 
bir faaliyet mevcut değildir. 979 köyün veyahut üni
tenin susuz olması ne demek Gölcüklerden su alı
yorlar. Bu 'gölcüklerin içine hayvanlar gübresini bı
rakmakta, çeşitli kurtlar bulunmaktadır. Emin olun 
misafir kaldığım bu köylerden bir tanesinde, ikram 
ettikleri ve nezaketen içtiğim çaydan büyük koku
lar geliyordu. Bunun sMıatşiz olduğu, insan sağlığı 
üzerinde ne kadar vahim neticeler ve tehlikeler tevlit 
ettiği hususu izahtan varestedir. 

'Bu itibarla Sayın Bakanın müjde olarak vermiş 
olduğu daha fazla tahsisat ve programa alınma hu
susundaki sözlerine, bir temenni olarak iştirak et
mekten memnuniyet duyarım. Bunun için YSE Böl
ge 'Müdürlüğünün ıslah edilmesi ve faaliyetinin art
tırılması zaruridir. Tahsisatların tamamının, valilik 
emrine verilmesi zarureti vardır. 'Sondaj yapımı ve 
grup içme sulan için gerekli sondaj makineleri, mo-
nopomplarm il emrine zamanında ve yeterli nispet 
te tahsis edimesi gereklidir. 25 adet arazöz veya şu 
tankerine, 10 adet sondaj makinesine ve 500 gezici 
işçiye ihtiyaç olduğunu saygılarımla arz ederim. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'in, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/184) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

BAŞKAN — 8, 9 ve 10 uncu sıralardaki sözlü 
sorular, Saıyın Milletvekilli Mahmud Altunakar'a aıit 
olması sebebiyle İçtüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir. 

11. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so-
nuçarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — .11 inci sıradaki sözlü soru, soru 
sahibi Sayın İsa Vardal'ın Mnli bulunmasa sebebiyle 
ertelenmiştir. 

12. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in 
Soma Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü 'soru önergesi (6/188) 

BAŞKAN — Yİ nci sıradaki sözlü-soru sahibi 
İzm'ir Milletvekili Sayın Durcan Emir Bayer bura
dalar mı? Yoklar. 

Oevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
13. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 

çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

14. •—Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devletin üreticilere olan borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/192) 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Şar dağ'in, Türk 
Hava Yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/194) 

17. —- Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Dev
let İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

BAŞKAN — 13, 14, 15, 16 ve 17 nci sıradaki 
sözlü sorular verilen mdhiıller sdbebiyle ertelenmiştir. 
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18. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 
«İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanunu» gereğince yapılan çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

(BAŞKAN — 18 inci sıradaki sözlü soru sahibi 
İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder burada
lar mı? Buradalar. 

Cevap verecek olan Sayın Bakan? Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

A — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasları ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

1 linçi sıradalkli kanun teklifini, Komisyondan 
maddeleıli gelmediğinden geçiyoruz. 

2. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, 
21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/l{18) (S. Sayısı : 137) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sıraıdaki kanun teklifinin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyonda, Türkiye Büyük Millet Meclisini 

temsfilen tdare Amiri arkadaşlarımızdan bir tanesi 
bulunacaktır; kendileri geliyorlar, o bakımdan ra
porun okunup okunmaması keyfiyetine geçemedim; 
bir iki dakikanızı istirham ediyorum. 

Komisyon ve Türkiye IBüyük Millet Meclisi adı
na, tdare Amiri Sayın LütfuUah Kayalar, yerlerini 
aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza arz ©diyorum : Okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Komisyon raporunun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 
11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

(2) 137 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

19. — Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sa-
kallıoğlu'nun, Adapazarı Merkez İlçeye bağlı köy
lerde kullanılan içme suyunun klorlanmasına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/201) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki sözlü soru sahibi 
'Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sakallıoğiu bura
dalar mı? Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
tSorü önergesi ertelenmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

HP Grubu adına Sayın Milletvekili Erol Ağagil, 
söz istemişlerdir. 

(Buyurun Sayın Ağagil. 
'PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT ıtfMuş) — Saym Başkan Komis
yon adına biz söz istiyoruz. 

(BAŞKAN — Komisyon önce mi söz istiyor efen
dim? 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, biz grup adına söz istedik. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun arka
daşım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, milletvekiline söz verdiniz, milletvekili 
kürsüye çıktı, grup adına konuşacak. 

IBAŞKA'N — Sayın milletvekili biz Komisyonun 
işaretini geç gördük, bu itibarla. Komisyon öncelik 
arz eder. Ondan sonra söz vereceğim. 

'Buyurun Saym Komisyon. 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AUAATTIN FIRAT (Muş) — Saym Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; Ankara Milletvekili Sa
yın Hazım Kutay'ın, hazırlayarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi IBaşkanlığına sunduğu,-21.2.1967 ta
rih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna 4 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komis
yonumuzun 22, 24, 25 ve 26 Ekim 1984 tarihli 12, 
13, 14 ve 15 inci birleşimlerinde Hükümet ve Sa
yıştay temsilcilerinin katılmasıyla görüşülmüştür. 

(Bilindiği üzere, Sayıştayın 'bugünkü kuruluş ve 
işleyişi 21 Şubat 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 
ve bu kanuna bazı madkieler ekleyen 21 Mayıs 1970 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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tarih, 1260 sayılı Kanun ve 16 Ekim 1981 tarih, 2534 
sayılı (Kanunla düzenlenmiştir. Bu düzenleme 1961 
Anayasasının 127 nci maddesine uygun olarak ya
pılmıştır. Ancak, 1982 Anayasamızın Sayış'tayı dü
zenleyen W0 mcı maddesinde ise, görev ve yetki
leri, kuruluş, işleyiş ve denetleme usulleri, mensup
larının inakları ve teminatları bakımından 1961 Ana
yasasında belirtilen temel 'ilkeler geniş ölçüde ko
runmakla beralber, Ibazı farklı düzenlemelerin yapıl
masını gerekli kılan esasları da getirmiş bulunmak
tadır. Nitekim; 

1. 1961 Anayasasında Sayıştay «Yürütme» bö
lümünün «Dktisadî ve Malî Hükümler» kesiminde 
yer almış iken, yargı yetkisini haiz olması ve fonk
siyonunun özelliği göz önünde tutularak 1982 Ana
yasasında yargı bölümünde özel bir kesime alınmış
tır. 

2. 1982 Anayasasına göre Sayıştay kararlarına 
karşı idarî yargı yoluna 'başvurulmayacağı vurgu
lanmak suretiyle 1961 Anayasasından sonra hukuk 
alanında ve ilgili yüksek yargı organlarında Sayış-
tayın tartışma konusu yapılmış olan kesin hüküm
lerinin niteliği açıklığa kavuş'turulmuştur. 

3. Bunun dışında 1961 Anayasasında yer ala
mayan, ilgililerin Sayıştayın kesin hükümleri hak
kında karar düzeltilmesi takibinde bulunabilmeleri, 
yergi, benzerî malî yükümlülükler ve ödevler hak
kında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuş
mazlıklarda Danıştay kararlarının esas alınması il
kesi getirilmiştir 1982 Anayasasına göre. 

4. '1961 Anayasasının 127 nci maddesinin Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin denetlenmesine ilişkin 
son fıkrası hükmü, yeni Anayasamızın (1982 Ana
yasamızın) 165 inci maddesinde bağımsız olarak dü
zenlenmiştir. 

5. 1982 Anayasamızın kesinhesaplara ilişkin 164 
üncü maddesinde, kesinhesap kanunu tasarıları ile 
genel uygunluk bildirimlerinin sunulma süreleri kı
saltılmış, Sayıştay yargısının, kesinhesap kanunu ta
sarısı ve genel uygunluk bildirimlerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisine verilmiş olması ile bağlantısı 
kaldırılmıştır. 

İşte bu sebeple 1982 Anayasamızın Sayıştaya iliş
kin 160 mcı maddesi karşısında, yürürlükteki 832 
sayılı Sayıştay (Kanunuyla düzenlenmiş bulunan Sa
yıştayın kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, dene
tim usulleri, mensuplarının nitelikleri, teminatları ve 
diğer özlük hakları esastan ziyade, yeni Anayasayla 
getirilmiş bulunan ve yukarıda belirtilen ilkelerin 

tam olarak uygulanabilmesi yeni yasal düzenlemele
rin yapılmasını gerekli kılmıştır. Söz konusu teklif 
bu boşluğu doldurma gayesine yöneliktir. Böylece 
teklif ile; 

1. Genel uygunluk bildirimlerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulma süresinin Anayasamı
zın amir hükmü yönünde sınırlandırıldığı, 

2. Sayıştay kararları ile Danıştay kararları ara
sında uyuşmazlık bulunduğu takdirde, uyuşmazlık 
konusunun bu organlarca incelenmesi ve kendi yön
temleri içinde sonuçlandırılması hususunda gerekli 
değişikliğin yapılması, 

3. Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan devlet 
mallarını denetleme usullerinin millî savunma hiz
metlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun ola
rak, Sayıştayın görüşjü alındıktan sonra Maliye ve 
Gümrük, 'Millî Savunma ve İçişleri bakanlarının ha
zırlayacağı yönetmelikle yürütüleceği hükmünün ge
tirilmiş olduğu ve diğer sayılan hususların Anayasa
ya uygunluğunun sağlanmaya çalışıldığı görülmüş
tür. 

Konuyu bu yönüyle ele alarak inceleyen Komis
yonumuz, teklifi inceleyerek uygun bulmuş, siz Yü
ce Meclisin Sayın üyelerinin huzuruna getirmiş ve 
takdimlerinize arz etmiş bulunmaktadır. 

Plan ve 'Bütçe Komisyonu- adına en derîn saygı
larımı sunuyorum efendim. 

'BAİŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erol 
Ağagil; buyurun efendim. 

HP ÖRÖBU ADINA EROL AĞAGİL (Kırk
lareli) — Sayın Başkan, ımuhterem milletvekilleri; 
dünyada- sayıştayların doğuş nedeni, kamu harca
malarında ve halktan vergi toplanmasında karar sa
hibi olan otoritelerin, bu kararları yürütme mev
kiinde olan merciler ve uygulamalarının, verilen yet
ki ve tespit edilmiş usul ve esaslar dairesinde yürü-
'tülüp yürütülmediğinin denetlenmesi ihtiyacıdır. 

Türk Sayıştayı, ilk olarak Divanı Muhasebat 
adıyla 19 uncu yüzyılda kurulmuş oîup en eski dev
let kuruluşlarımızdan biridir ve 122 yıllık bir mazi
ye sahiptir. 

ıŞu anda huzurlarınıza gelmiş olan kanun teklifi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetleme erkini 
bizatihi yapmakla yükümlü olan ve bu görevi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi namına yürüten bir mü
essesenin kuruluş ve işleyiş kanunuyla ilgili olduğu 
için, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini çok ya
kından ilgilendiren bir kanun teklifidir. 
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1961 Anayasasının ve 1982 Anayasasının getir-
dÜği farklılıkları, 'Sayın Komisyon Sözcüsü Alaattin 
Fırat arkadaşımız izah ettikleri için ben 'bu konulara 
değinmiyorum. 

(Halihazırda yürürlükte bulunan 832 sayılı Kana
na göre -Ibiraz evvel bahsedildi- Sayıştay bir başkan 
ve dört üyeden kurulan, birer hesap mahkemesi olan 
sekiz daire, denetim ve inceleme işlerini yürüten 400 
civarında djenetçi ve raportör unvanını taşıyan mes
lek mensupları ile Hazine temsilciliği görevini yü
rüten, 'savcılık ve destek hizmetlerini yürüten.yöne
tim mensuplarından oluşmaktadır. Ayrıca, bütün 
başkan ve üyelerin katılmasıyla kurulan Genel Ku
rulu, bu Genel Kurulca kendi üyeleri arasından dört 
yıl için seçilen dört daire başkanı ve 16 üyeden te
şekkül eden 20 üyeli Temyiz Kurulu, Temyiz Ku
ruluna seçilenler dışındaki başkan ve üyelerden olu
şan 21 kişilik Daireler Kuruluna sahiptir. Daireler 
ise, bir hesap mahkemesi olup, sayman hesaplarının 
denetçilerce yapılan inceleme sonucuna ilişkin ra
porlarını esas alarak yargılar ve sayman hesabına 
dair tüm işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı
nı hükme bağlar. Bunun daha başka işlerine tefer
ruatlı olarak girmiyorum. Ancak şunu vurgulamaya 
çalışıyorum ki, bir hesap yargı mahkemesi statüsün
de çalışmaktadır ve bu sebeple de şimdiki Anaya
samızda, bir evvelki Anayasadan değişik olarak, 
Alaattin Fırat 'Beyefendinin de belirttikleri gibi, yar
gı daireleri arasında yer almıştır. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; • burada şu hu
susu özellikle belirtmekte yarar vardır. Sayıştaym 
yargı faliyeti denetçilerin sayman . hesaplarını ince
leyip işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığının 
saptanması, savunma alınması ve raporları ile ko
nuları dairelere getirmesi ve Başkan ve dairece hük
me bağlanması ile sonuçlanır; yani denetçilerin yap
tığı görev yargı faaliyetinin bir safhasını teşkil, et
mektedir. Daireler Kurulu ise, harcamadan önce vi
ze işlemlerini son merci olarak karara bağlayan bir 
kuruldur. 

'832 sayılı Kanunla Sayıştay meslek mensupları 
olan Başkan ve üyelerle denetçiler, savcı ve yardım
cılarının hakları, teminatları, haklarındaki disiplin 
ve ceza kovuşturmaları, diğer 'bir değişle statüleri, 
hâkim ve savcılar statüsüne paralel olarak düzen
lenmiştir. 

Sayıştay klasik anlamda yargı organı olmakla 
•birlikte suijenerist denen, kendine has, nevi şahsına 
münhasır bir yargı faaliyeti yürüttüğü, bu hukukî 

I yapısı ve işlevi bakımından da, 1982 Anayasasında 
I yargı bölümünde yer alması bakımından, meslek 
I mensuplarının statülerinin hâkim statüsünde olması 
I Anayasa ile 'tanınmış işlevlerinin gereğidir. 
I Daha önce de 'belirtildiği üzere, 1982 Anayasa

sında Sayıştaym 1961 Anayasasıyla belirlenen hu-
I kukî yapısı korunmakla birlikte, anayasal düzende 

kesin hükümlere karşı ilgililerin karar düzeltilmesi 
I isteminde bulunabilme ilkesiyle yargı ve benzeri ma

lî yükümlülülkler hakkında Sayıştay ve Danıştay 
I kararları arasında uyuşmazlık ortaya çıkması halin-
I de Danıştay kararının uygulanacağı ilkesi getiril-
I mistir. 'Bu ilkelerin uygulanması kanuna bırakılmış-
I tır. 
j Anayasanın emrettiği bu düzenlemelerle birlikte, 

17 yıldır uygulanan meri kanunda hizmetin gerek-
j tirdiği bazı değişikliklerin yapılması zarureti anla-
I silmiştir ve ibü değişiklikler de 'biraz evvel izah edil

diği şekilde yapılmıştır. 

I Sayıştay üyelerinin seçimi hakkındaki maddeye 
j de biraz değinmek istüyorum. 

Halihazırda yürürlükte Ibulunan 8'32 sayılı Kanu-
I nun ilgili 6 ncı maddesine göre 'Sayıştay üyelerinin 

seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netim yapmaları ilkesi göz önünde tutularak, tama-

I men Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi dışı-
I na çrkarılmayarak, her boş yer için 2 aday seçimi 
I Sayıştay Genel Kuruluna bırakılmış; bu adaylar ara-
I sından üye seçiminin Plan ve Bütçe Komisyonun

da yapılması ve seçim sonucunun Meclis Genel Ku
rulunca onaylanması öngörülmüş'tür. 

üyelerin üçte ikisinin Sayıştay meslek mensupla-
I rından, üçte (birinin ise Sayıştay dışından seçilmesi 
I ilkesi getirilerek, Sayıştay bünyesinden seçileceklerle 
I dışarıdan seçilecekler arasında da böylece bir denge 

kurulmuştur. 
I (Bu suretle, nitelik yönünden üyeliğe seçilebilecek -
I 1er, Sayıştay Genel Kurulunun süzgecinden geçirile

rek Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmekte ve ni
haî seçim yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
ve Bütçe Komisyonunda yapılmaktadır. Bugüne de-

I ğin bu uygulamada herhangi bir şikayet mevzulba-
I his olmamıştır. 
I Muhterem arkadaşlarım, şimdi ise Plan ve Bütçe 
I Komisyonunca teklife eklenen bir geçici maddeyle 
I daire üyelerinin artırılmasıyla ortaya çıkan ilk üye 
j seçimlerinin doğrudan Plan ve Bütçe Kömİsyonun-
I da yapılması öngörülmektedir, ki bunun gerekçesini 
I anlamak güçtür. Madde bu haliyle kanunlaştığı tak-
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ıdlirde, daire üyelerinin artırılması ile ortaya çıkan 
16 üyeliğe 5 tane de halen boş üyeliği eklersek 21 
üyeliğe Sayıştay içinden ve dışından 100'ü aşkın ada
yın »başvuracağı kuşkusuzdur, ki ibu başvurular şim
diden gayri resmî olarak her birimize başlamıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin, tüm aday
ların sicil dosyalarını incelemelerinin olanaksızlığını 
'bir yana bıraksak bile, adayların sicile yansımayan 
niteliklerini, sayın Komisyon üyelerinin saptamala
rının ne derece mümkün olacağı tartışmalı bir ko
nudur. Oysa ki, aday adayı seçiminin bu 21 üye 
içinden mevcut hüküm çerçevesinde Sayıştay Genel 
Kurulunda yapılmasında zaruret vardır. Bu sebeple 
söz konusu sgeç'ici maddenin tekliften çıkarılması için 
yeri ve sırası geldiğinde vereceğimiz önerge ile bu 
(hususun düzeltilmesini Yüksek Heyetinizden talep 
edecek ve o safhada da gerekçemizi ayrıca ve ayrın
tılı olaraJk izaha çalışacağız. 

öte yandan, başlangıçta teklifte yer alan döner 
sermayeye ilişkin hükümle, herhangi bir Hazine za
rarı (bulunmasa da sırf mevzuata aykırı davranmış 
olmayı sorumluluk için yeterli sayan meri sistemin, 
sorumluları peşinen zimme'ttar kılan ve uygulamada 
çeşitli yakınmalara selbdbîyet veren sorumluluk an
layışını terk etmeye yönelik olarak düzenlenmiş bu
lunan maddenin tekliften çıkarılmasını hukuk ve 
Anayasa kurallarına ters buluyoruz. Bu mevzudak'i 
önergelerimizi de sırası gelince Sayın Başkanlığa su
nacağız. 

Başlangıçta da İşaret ettiğim üzere, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini doğrudan ilgilendiren bu ka
nun teklifi hakkında Halkçı Parti Grubunun genel 
görüşlerini huzurunuzda arz etmiş bulunuyorum. Bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. (HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ağagil. 
Teklifin tümü üzerinde başkaca söz isteyen var 

mı? 
Teklif sahibi olarak buyurun Sayın Kutay. 
Sayın Hazım Kutay, şahsınız adına konuşmakta

sınız. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Evet efendim. 
Sayın Başkan, sayın Meclis üyeleri; Türk Sayış-

tayının kuruluş ve gelişiminde Batıya paralel bir du
rum görülmektedir. Batı Avrupa'da sayıştayların or
taya çıktığı dönemlerde Osmanlı İmparatorluğunda 
ıslahat hareketleri yaşanmakta, Devlet bünyesinde 
bazı değişiklikler yapılmakta ve yeni bazı kurumlar 
oluşturulmaktadır. Bu yeni kurumlardan biri 1862 
yılında kurulan Divanı Muhasebattır. Divanı Muha

sebat, o dönemdeki Fransız Sayıştayı esas alınarak, 
denetim bulgularının bir bölümü yargısal yolla ken
di içinde kesinleşen hesap mahkemesi olarak kurul
muştur. Sunulan arz tezkeresinin padişah tarafından 
kabulüyle kurulmasından yaklaşık 3 yıl sonra, 29 Ni
san 1865 tarihinde nizamnamesi yayımlanarak Sayış-
tayın yapısı, görev ve yetkileri bir statüye bağlanmış
ta1. 

BAŞKAN — Sayın Hazım Kutay, bir hususu ha
tırlatmak isterim: Süreniz 10 dakikadır. Belki oku
duğunuz metin bitmeyebilir. O bakımdan hatırlatmak 
isterim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Başüstüne Baş
kanım. 

Bu nizamnameye göre Sayıştay, biri maliye diğe
ri muhakeme olmak üzere iki daireden meydana ge
len, nezaretler ile diğer kuruluşların gelir, gider ve 
muhasebe işlerini denetleyen, yargı yetkisiyle dona
tılmış bir organdır. Bu gelişim içinde 1982 tarihli 
Anayasamızın Sayıştayı düzenleyen 160 inci madde
sinde görev ve yetkileri, kuruluş, işleyiş, denetleme 
usulleri, mensuplarının hakları ve teminatları bakı
mından 1961 Anayasasında öngörülen ükeler geniş 
ölçüde korunmuş; anılan mülga Anayasada Sayıştay 
«Yürütme» bölümünün «İktisadî ve Malî Hükümler» 
kesiminde yer almışken, bu kere, yargı yetkisini haiz 
olması ve fonksiyonunun özelliği göz önünde tutula
rak «Yargı» bölümünde özel bir kesime alınmıştır. 

1982 Anayasamızın 164 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrası, «Kesinhesap Kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe 
kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu günde
mine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarı
sıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula bir
likte sunar. Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarı
sını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görü
şerek karara bağlar» demektedir. Bu itibarla biz, bu 
yıl 1982 Anayasasına uyarak, 1983 yılının kesinhesap 
kanunu tasarısıyla 1985 Bütçesini beraber görüşece
ğiz. 

Sayıştay Komisyonu olarak göreve başladığımız 
sırada, 1961 Anayasası kesin hüküm ve madde süre
leri koymadığı için öyle bir manzarayla karşılaştık 
ki, 1967 Genel Bütçesinden 1982 yılına kadar geçen 
süre zarfında kesinhesap kanunu tasarıları elan gö
rüşülmemişti. Buna muvazi olarak, «Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kesinhesap Kanunu Ta
sarıları» da gene 1967 yılından 1982 yılına kadar ha
len görüşülmemiştir; bizim incelememizdedir. Gene 
incelememizde şunu görüyoruz ki, geçmiş dönemin 
kanunlaşmayan kesinhesap kanunu tasarılarının üze-
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rine, Sayın Bülend Ulusu Hükümeti fevkalade ciddi
yetle gitmiştir. Komisyonumuz tarafından, bugüne 
kadar kesinhesap kanunu tasarıları hazırlıklarına 
baktığımızda, Sayın Bülend Ulusu Hükümetinin bu 
kesinhesap kanunu tasarılarını hazırladığını ve ciddi
yetle üzerinde durduğunu görürüz. Bu itibarla, elan 
Sayıştay Komisyonu Başkam olmam sıfatıyla Ulusu 
Hükümetine, Sayıştay kesinhesap kanunlarına göster
miş olduğu ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı arz 
etmeyi bir görev telakki ediyorum. 

Ben de bu Sayıştay Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifimi, Sa
yıştay! 1982 Anayasasına uygun şekle getirmek ve 
Sayıştaytn bir hesap mahkemesi hüviyetini muhafa
zasına matuf olarak getirmiş bulunuyorum. Kanaa
tim odur ki, Anayasaya uygunluğu sağlanarak, Sa
yıştay Komisyonunun devamlılığının korunmasında 
zaruret ve fayda vardır. 

Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kutay. 
Teklifin tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Sa
yıştay Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Daireler 
«Madde 14. — Bir başkan ile altı üyeden kurulu 

daireler birer hesap mahkemesidir. Daireler, başkan 
ve en az dört üyenin iştirakiyle toplanır; hüküm ve 
kararlar oy çokluğuyla verilir. Oyların eşitliği halin
de başkanın oyu iki sayılır. 

Daireler; 
a) Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılaya

rak hükme bağlar. 
b) Gerektiğinde, genel uygunluk bildirimleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak diğer ra
porlar hakkında görüş bildirir. 

c) Birinci Başkan tarafından görüşülmesi isteni
len konular hakkında karar verir. 

Daire başkanlığının boşalması, daire başkanının 
izinli veya özürlü olması veya Birinci Başkanlığa ve
kâlet etmesi halinde en kıdemli üye daire başkan ve
killiğini yapar. Kıdemde esas, üyeliğe seçilmedir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 28 'inci maddesi

nin IH üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«III - Genel ve katma bütçelere ilişkin genel uy

gunluk bildirimlerini, Anayasada belirtilen süre içe
risinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştiri 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3, — Aynı Kanunun 21.5.1970 tarih ve 

1260 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesine ilk 
fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra elenmiştir. 

«Askerî kadrolar hakkında yukarıdaki fıkra hük
mü uygulanmaz. Bunların Sayıştaya gönderilme, sak
lanma ve yok edilme usulleri, ilgili bakanlıkların gö
rüşü alınmak suretiyle, gizlilik ilkesi göz önünde tu
tularak Sayıştayca saptanır.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 137 S. Saydı Kanun 

Teklifinin 3 üncü maddesiyle kanuna eklenen fıkra
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

(«Askerî kadrolar hakkında yukarıdaki fıkra hük
mü uygulanmaz. Bunların Sayıştaya gönderilme, sak
lanma ve yok edilme usulleri, ilgili bakanlık ve Sa-
yıştayın görüşü alınmak suretiyle, gizlilik ilkesi göz 
önünde tutularak Başbakanlıkça saptanır.» 

Saygıyla arz ederiz. 1.11.1984 
Pertev Aşçıoğlu Ali Topçuoğlu 

Zonguldak Kahramanmaraş 
Osman Nuri Akyol Mustafa Batgün 

Kocaeli Kocaeli 
Kemal îğrek M. Memduh Gökçen 

Bursa Bursa 
Mustafa Kemal Togay 

İsparta 

— 39 — 
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BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın İdare Amirliği katılıyor mu? 
İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR (Yoz

gat) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanlığı adına Sayın İdare Ami
ri katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi değişik şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü 
madde değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 38 inci maddesi

nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Sorumluların hesap ve işlemleri Sayıştayca ke

sin hükme bağlanması koşuluyla Silahlı Kuvvetler 
elinde bulunan Devlet mallarının Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına denetlenmesi usulleri Anayasanın 
160 mcı maddesi hükümlerine uygun olarak düzen
lenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge vardır, 

okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan ve Sayıştay Kanununda de

ğişiklik yapılmasına ilişkin bulunan kanun teklifinin 
4 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Alpaslan Pehlivanlı 
Zonguldak Ankara 

Fahir Sabuniş Recep Ercüment Konukman 
Bursa Istanbuü 

Saffet Sert 
Konya 

Gerekçe : Sayıştay Kanununun 38 inci maddesi
nin son fıkrasının değiştirilmesine ilişkin metinde; 
«'Sorumluların hesap ve işlemleri Sayıştayca kesin 
hükme bağlanması koşuluyla Silahlı Kuvvetler elin
de bulunan Devlet mallarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetlenmesi usulleri Anayasanın 160 in
ci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenir.» 
şeklindeki hükümde; 

a) Anayasanın 160 inci maddesine gönderme 
yapmakla yetinilrnektedir, Herhangi bir yenilik ve 
açıklık getirilmemektedir. 

b) Anayasanın 160 inci maddesinin son fıkrası, 
«Türk Silahlı Kuvvetleri elinde bulunan Devlet mal
larının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denet
lenmesi usulleri Millî Savunma hizmetlerinin gerek
tirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla dü
zenlenir.» hükmünü amirdir. Bu konuda özel bir ka
nun çıkartılması ve bu kanunun gizlilik esaslarına 
uygun bulunması zorunludur. Bu konuda Millî Sa
vunma Bakanlığında 1970'lerden bu yana devam eden 
ve son aşamaya gelmiş çalışmalar olduğu bilinmek
tedir. Bu bakımdan, konunun özel kanunla düzen
lenmesi gerekmektedir. 

c) Anayasanın öngördüğü gizlilik esasları denet
leme usullerinden kesinhesap ve inceleme işlemleri
ne kadar uzayan bir ilkeyi kapsamaktadır. Metin bu 
ilkeye dolayısıyla Anayasaya aykırılık arz etmekte
dir. 

d) Denetlemenin usul ve esasları ile gizliliği so
nuna kadar devam ettirecek ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi denetlemesini mümkün kılacak detaylı 
bir düzenleme gereği açıktır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın İdare Amiri? 

İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR (Yoz
gat) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına Sayın İdare Amiri katıl
maktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü madde metinden çıkarılmıştır. 
5 inci maddeyi 4 üncü madde olarak okutuyo

rum : 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 61 inci maddesi 

aşağıdaki şekildjt değiştirilmiştir : 
Hüküm ve tutanaklar 
Madde 61'. — Hesap ve işlemlerin yukarıdaki 

maddelere göre yargılanması sonunda beraat veya 
tazmin hükmü verilir. Bu hükümler dışında gerekli 
görülen hususların ilgili mercilere bildirilmesi karar-
laştırılabilir. 

Yargılama sırasında, mahkemelere veya yürütü
len bir soruşturma için ilgili idarî mercilere verilmiş 
olması nedeniyle belgeleri bulunmayan hesap ve iş
lemlerle yargılama konusu olan bir işleme ilişkin 
bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi ve kovuş-



T. B. M. M. B : 20 1 . 11 » 1984 0 : 1 

turma veya soruşturma sonucunun bekenımesine ge
rek görülen hallerde, bu hususlara ilişkin hesap ve iş
lemlerin yargılanması durdurularak, sayman hesabı 
hakkındaki hükmün dışında bırakılabilir. Hüküm dışı 
bırakılan miktarlara ilişkin hesap ve işlemler, tamam
landıkları tarihten itibaren iki yıl içinde yargılanma
dığı takdirde, 66 ncı madde hükmü uygulanır. 

Verilen hüküm ve kararların özeti, daire başkanı 
tarafından rapora yazılıp imza edilir. Ayrıca tutanak 
yapılması ve daire başkanı ile üyeleri tarafından im
za edilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi 5 inci madde olarak okutuyorum. 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 66 ncı maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Şu kadarki, sayman hesabını oluşturan cetveller

le eki belgelerdeki maddî hata ve tutarsızlıklar nede
niyle hesabın hükme bağlanmaya elverişli görülmedi
ğinin daire "kararıyla saptanması halinde, sayman he
sabının verilme tarihi, hesabın tam ve doğru olarak 
düzenlendikten sonra Sayıştaya geldiği tarihtir. 
• BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 noi maddeyi 6 ncı madde olarak okutuyorum. 
MADDE 6. — Aynı Kanunun 73 üncü maddesi

ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Temyiz Kurulunun tazmin hükmünün kaldırılma

sına ilişkin kararları, temyiz konusu ilam maddesin
deki bütün sorumluları kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi 7 nci madde olarak okutuyorum. 
MADDE 7. — Aynı Kanunun 74 üncü maddesi

nin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Yargılamanın iadesi isteminde bulunma süresi ila

nın tebliği tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre, 
hükmen onanmış hesaplarda 'hesabın onandığı tarih
ten başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi 8 inci madde olarak okutuyorum. 
MADDE 8. — Aynı Kanunun 77 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. Karar düzeltilmesi 
Karar düzeltilmesi sebepleri 
Madde 77. — Temyiz Kurulu kararları hakkında 

63 üncü maddede sayüan ilgililer yazılı bildirim ta
rihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mah
sus olmak üzere aşağıdaki sebeplerle karar düzeltil
mesi isteminde bulunabilirler : 

a) Hükmün esasına etkili iddia ve itirazların ka
rarda karşılanmamış olması, 

b) Bir kararda aynı konu hakkında birbirine ay
kırı hükümler bulunması, 

c) Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını 
etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çık
mış olması, 

d) Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut 
olması. 

BAŞKAN 4- Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? Yok. 

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

10 uncu maddeyi 9 uncu madde olarak okutuyo 
rum. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 78 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karar düzeltilmesi istemi ve incelenmesi 

Madde 78. — Karar düzeltilmesi istem ve ince
lenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesinde yürütü
lür. 

Karar düzeltilmesi istemi, kesin hükmün yerine 
getirilmesine engel değildir. 

Verilen karar, ilgililere tebliğ edilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi 10 uncu madde olarak okutu

yorum. 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 81 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Genel uygunluk bildirimleri : 
Madde 81. — Bakanlar Kurulunca Türkiye Bü

yük Millet Meclisine sunulan kesinhesap kanunu ta
sarılarının bir nüshası da Sayıştaya verilir. Genel uy
gunluk bildirimleri, bu tasarıların Sayıştaya verilme
sinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk 
bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş 
olması, İlgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış 



T. B. M. M. B: 20 1 . 11 . 1984 0 : 1 

denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların 
karara bağlandığı anlamına gelmez. Genel uygun
luk bildirimlerinin sunulmasından sonra denetim ve 
yargılama sonucunda kesinhesaplara ilişkin olarak 
ortaya çıkacak bulgular ilk genel uygunluk bildirimi 
ile birlikte ek olarak Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulur. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

12 nci maddeyi 11 inci madde olarak okutuyorum. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 83 üncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İlamların infaz cetveli 
Madde 83. — Sayıştaya verilen' kesinhesap kanu

nu tasarılarına, kesinhesapların ait olduğu yılın so
nuna kadar kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının yerine 
getirilme oranını gösteren bir cetvelin bağlanması 
şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

13 üncü maddeyi 12 nci madde olarak okutuyo
rum. 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 85 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel uygunluk bildirimlerinin hazırlanması ve 
görüşülmesi 

Madde 85. — Başkanlıkça görevlendirilen denet
çiler tarafından, kesinhesap kanunu tasarılarında gös
terilmiş bulunan genel ve katma bütçelerin uygulan
ma sonuçlan ve genel hesaplar, sayman hesapları 
esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılır ve 
bunların uygunluk derecesiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisine duyurulması gereken diğer hususlar da be
lirtilerek düzenlenecek genel uygunluk bildirimi tas
laklarını içeren raporlar Başkanlığa verilir. 

Bu raporlar Genel Kurulda görüşülerek genel uy
gunluk bildirimlerinin son biçimi saptanır. 

Raporların Genel Kurulda görüşülmesi sırasında 
Maliye ve Gümrük Bakanı adına bir yetkili Sayış
tay Savcısı ve gerekli görülürse, ilgili daire veya ku
rum adına bir yetkili de btlunur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

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

14 üncü maddeyi 13 üncü madde olarak okutu
yorum. 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 87 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Devlet mallarıyla bazı idare ve kurumlar hakkın
da Sayıştay raporları 

Madde 87, — Genel ve katma bütçeli dairelerin 
mal hesaplarıyla bu daireler dışında kalan idare ve 
kurumların sayman hesaplarının incelenme sonuçları 
hesap devreleri ne göre raporlarla Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. 

Aynı bütçe rejimine tabi olan idare ve kurumlar 
için tek rapor da düzenlenebilir. 

Sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde ku
rulan kurum ve teşebbüslere ilişkin raporlarda bun
ların faaliyetlerinin kuruluş gayelerine uygun olup ol
madığı belirtilir, 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak okutu
yorum. 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 21.5.1970 tarih 
ve 1260 sayılı Kanunla değişik 92 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mialî sosyal haklar 
Madde 92. — a) Brüt aylık tutarı, Devlet Me

murları Kanununda yer alan gösterge tablosundaki 
rakamlarla bu Kanunla tespit edilen ek göstergele
rin toplamının memur aylık katsayısı,ile çarpımından 
oluşan miktardır. 

b) Sayıştay Başkanının aylık ödemeleri, birinci 
derecenin son kademesine- eklenecek 1 100; Sayıştay 
Daire Başkanları, Üyeleri ve Sayıştay Savcısının ay
lık ödemeleri de birinci derecenin son kademesine ek
lenecek 800 rakamından sonra bulunacak sayının bel
li katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek mik
tar esas alınarak yapılır. 

ıSayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yar
dımcılarının aylık ödemeleri; 9 ve 8 inci derecenin 
kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına eklenecek 150; 7 ve 6 nci de
recelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve ka
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 200; 5 ve 
4 üncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o de
rece ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
300; -3 üncü derecenin kademelerinde bulunanlara, 
o kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 400; 2 

42 — 



T. B. M. M. B : 20 1 . 11 .' 1984 0 : 1 

nci derecenin kademelerinde bulunanlara, o kademe
lerin gösterge rakamlarına eklenecek 500; 1 inci de
recenin kademelerinde bulunanlara, o kademelerin 
gösterge rakamlarına eklenecek 550; birinci derece 
aylığını almış ve bu derecede dört yılını ikmal etmiş 
bulunanlarclan yükselmeye yeterli görülenlere, bulun
dukları derece ve kademenin gösterge rakamına ek
lenecek 650 rakamından sonra bulunacak sayının bel
li katsayı ile çarpılması sonucunda elde edilecek mik
tar esas alınarak yapılır. 

c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilenlere brüt 
aylıkları tutarının yüzde doksanı oranında ödenek 
verilir. Bu ödenek ay başında ayhkla birlikte peşin 
ödenir, ödemede ve hak kazanmada aylığa ilişkin 
hükümler uygulanır. 

d) IBu maddenin (b) bendinde belirtilenler, Dev
let memurlarına tanınan sosyal haklar ve yardım
lardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

16 ncı maddeyi 15 inci madde olarak okutuyo
rum. 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 94 üncü madde
sinin birinci fıkrası ile (A) ve <B) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının 
sicilleri her takvim yılı sonunda : 

Kişisel ve meslekî nitelikleri, kanun ve nizamlara 
saygı derecesi, görevine uyabilme yeteneği, bulun
dukları görevlerdeki başarı derecesi ve verimlilik not
ları göz önünde tutularak yükselmeye yeterli olup 
olmadıklarını belirtecek şekilde; 

A) Birim ve grup şefleri hakkında ilk derecede 
bir üye, ikinci derecede bir daire başkanı; 

B) Raportörler, denetçiler ve denetçi yardımcı
larıyla denetçi yardımcısı adayları hakkında ilk de
recede bağlı bulunduğu birim veya grup şefi, ikinci 
derecede bir üye; 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

115 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 15 inci madde kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi 16 ncı madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 101 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

I Çalışmaya ara verme süresince Daireler Kurulu-
I na ilişkin görevlerden gecikmesinde sakınca görülen-
I 1er görevli daire tarafından yerine getirilir. (96 ncı 
I madde hükmü saklıdır.) İlgili idare ve kurumun is

temde bulunması halinde görevli daire kararı, çalış-
I maya ara yerme süresi bittikten sonra Daireler Ku

rulunda da görüşülür. 
- BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 

I isteyen var mı? Yok. 
I 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edil-
I mistir. 
I 18 inci maddeyi 17 nci madde olarak ve bağlı Ek 

Madde l'i okutuyorum : 

I MADDE 17. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek mad-
I deler eklenmiştir : 
I EK MADDE 1'. — Sayıştay Kanununun çeşitli 
I maddelerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec-
I lisine sunulacağı belirtilen bildirim ve raporlar, Tür-
I kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Aynı Kanunun 
I bu organlara bıraktığı yetkiler Türkiye Büyük Millet 
I Meclisince kullanılır; Sayıştay Kanununun Bütçe 
I Karma Komisyonuna verdiği görevler Plan ve Bütçe 
I Komisyonu tarafından yürütülür. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayış-
I tay raporları genel görüşme konusu olur. 
I Bu yetki ve görevler, Kanunda veya Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisi İçtüzüğünde belirtilen usul ve 
I esaslar dairesinde yerine getirilir. 
I BAŞKAN — Ek 1 inci madde üzerinde söz al-
I mak isteyen var mı? Yok. 
I Ek 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Ek 1 inci madde kabul 
I edilmiştir. 
I Ek 2 nci maddeyi okutuyorum. 
I Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuş-
I mazlık hali 

I «EK MADDE 2. — Vergi, benzeri malî yüküm-
I lülükler ve ödevlere ilişkin bir işlem dolayısıyla aynı 
I mevzuatın yorumunda, Sayıştayın ve Danıştayın ke-
I sinleşmiş kararları arasında uyuşmazlık bulunduğu 
I hakkında, 63 üncü maddede belirtilen ilgililerin 74 
I üncü maddedeki usul ve esaslar dairesinde başvuru-
I lan üzerine uyuşmazlığın bulunduğu tespit edilirse, 
I Sayıştay karan yargılamanın iadesi yoluyla görüşü-
I lerek uyuşmazlık Danıştay kararı doğrultusunda gi-
I derilir. 
I Uyuşmazlığı bulunmadığı hakkındaki Sayıştay 
I kararına karşı 63 üncü maddede belirtilen ilgililerce 
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Danıştaya başvurulduğu takdirde, bu hususa ilişkin 
Danıştay kararma uyulur. 

Uyuşmazlığın mevcut olmadığı tespit edilinceye 
kadar Sayıştay ilamının yerine getirilmesi durduru
lur.» 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Ek 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ek 2 nci madde kabul edil
miştir. 

Ek 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kıyafet 
EK MADDE 3. — Sayıştay meslek mensupla

rının, savcı ve yardımcılarının resmî kıyafetleri ile 
bunların giyilme yer ve zamanlan yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeye bir 4 üncü ek madde eklenmesi 
hakkında bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
137 Sıra Sayılı Kanun teklifiyle ilgili plan .ve Büt

çe Komisyonu raporuna ek 4 üncü madde olarak, 
şifahen arz edeceğimiz gerekçelerle aşağıdaki metnin 
eklenmesini arz ederiz. 

Erol Ağagil Cahit Tutum 
Kırklareli Balıkesir 

Ayhan Fırat Tevfik Güneş 
Malatya , Kırşehir 

H. Yılmaz Önen Onural Şeref Bozkurt 
İzmir Çanakkale 

«Döner sermaye : 
EK MADDE 4. — Meslekî yayın ve tanıtma faa

liyetlerinin gerçekleştirilmesi, Bilgi İşlem Merkezi ka
pasitesinin değerlendirilmesi ve benzeri işlerin yürü
tülmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanının onayı ile 10 milyon lira sermayeli bir döner 
sermaye işletmesi kurulur. ' 

ı 
İşletmenin sermayesi Sayıştay bütçesine konulacak | 

ödeneklerle karşılanır ve ödenmiş sermayesi bu mik
tara ulaşıncaya kadar, elde edilecek kârlar sermayeye -, 
eklenir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Döner sermayenin yönetim ve işletilmesine ilişkin 
hususlar, yönetmeliğinde belirtilir.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın İdare Amiri?.. 
İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR (Yoz

gat) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Sayın İdare Amiri 

önergeye katılmıyorlar. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; demin kanun teklifinin tümü üzerinde 
görüşürken de arz etmiştim, bu kanun teklifi, göre
vini bizatihi Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlık 
Divanı namına yürütecek olan müesseseyle ilgili ku
ruluş kanununun değiştirilmesiyle ilgili bulunmasına 
rağmen, üzülerek ifade etmek isterim ki, Plan ve Büt
çe Komisyonunda 4 gün süren çalışmalarda Meclis 
Başkanlık Divanından hiçbir arkadaş bu teklifin gö
rüşmelerine katılmamıştır. Burada üzülerek, teklifle-
rimizin İdare Amirliğince reddedilmesini, biraz bu hu
sustan dolayı teessürle karşılıyorum. (HP ve MDP sı
ralarından alkışlar.) 

Kıymetli milletvekilleri,' Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan «21.2.1967 tarih ve 832 
Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi»nde, Sayıştayda bir. döner sermaye işlet
mesi kurulması öngörülmüşken, 1050 sayılı Muha
sebe-i Umumiye Kanununun 49 uncu maddesinden 
bahisle, döner sermayeye ilişkin düzenlemenin bu ge
rekçe ile tekliften çıkarıldığı anlaşılıyor. Oysa, Ba
kanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13 Aralık 
1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Gö
rev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması 
ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında 3046 sayılı Kanunun 4CK inci mad
desinde; Bakanlıklar ile bağlı kuruluşların, ihtiyaç ha
linde döner sermaye işletmesi kurabileckleri hükme 
bağlanmak suretiyle döner sermaye konusunda yeni 
bir düzenleme getirilmiş bulunmaktadır. Sayıştay, bu 
düzenlemede yer alan bakanlıklar ve bağlı kuruluş
lardan hiç birine girmediğinden, döner sermaye ile 
ilgili bu hükme paralel bir hükmün Sayıştay Kanunu 
içinde yer alması gerekmektedir. 
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Esasen, başlangıçta kanun teklifinde bulunan dö
ner sermayeye ilişkin düzenlemenin amacı, Sayıştayda 
bulunan Elektronik Bilgi tşlem Merkezi ile Sayıştayın 
diğer hizmetlerinden, ihtiyacı olan kamu kurum ve 
kuruluşlarının yararlanmasını sağlamaktır. 

Ayrıca, 4 Şubat 1983 tarih ve 2797 sayılı Yargı
tay Kanununun 55 inci maddesinde, Yargıtay bünye
sinde döner sermaye işletmesi kurulmasını öngören 
bir hüküm de bulunmaktadır. 

Bu nedenle, teklifin ek 4 üncü maddesinin, ilk me
tinde teklif edildiği şekliyle aynen kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımla. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Bir diğer ek madde ilavesi talebi vardır, okutuyo

rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifine ek 4 üncü madde eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«EK MADDE 4. — Kamu görevlilerinin sorum
luluğu açısından Sayıştay yargılamasında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 12 nci maddlesi hü
kümleri uygulanır.» 

Ali Bozer S. Fevzi Fırat 
Ankara Zonguldak 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Vecihi Akın 
Konya 

Gerekçe : 
Anayasanın 129 uncu maddesinin 5 inci fıkrasın

da, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken, işledikleri kusurlardan dolayı sorumlu ol
dukları hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
12 nci maddesinde «Devlet memurları, görevlerini 
dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadırlar» de-
nümek suretiyle, devlet memurları açısından, da ku
sura dayalı sorumluluk ilkesi benimsenmiştir. 

Keza, Türk Hukuk sisteminde de «kusura dayalı 
sorumluluk» ilkesi kuraldır. 

Bu durum karşısında Sayıştay yargılamasında da 
sorumluluk türünün Anayasaya ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu hükümlerine paralel bir biçimde 
düzenlenmesi gerekir. Özellikle yeni Anayasanın yü
rürlüğe girmesinden sonra bu husus hukukî bir za
ruret halini almıştır. Çünkü, Sayıştay kararlarına gö
re, kusursuz sorumluluk ilkesi "uygulanmaktadır. Bu 
uygulamaya son vermek ve Türk İdare Hukuku için
de eşitlik ilkesini gerçekleştirmek, genel kurala uy
mak, Anayasanın emrini yerine getirmek, adalet ve 
hakkaniyet ilkelerine uygun bir düzenleme yapmak 
için Sayıştay Kanunundaki bu boşluğun yukarıda arz 
edilen ilkeler istikametinde giderilmesi gerekir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — İdare Amirliği? 
İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR 

(Yozgat) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen var 

mı? 
ALİ BOZER (Ankara) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ali Bozer. 
ALÎ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; huzurlarınıza, siyasî veçhesi 
hiçbir şekilde olmayan, tamamen teknik bir mahiyet 
arz eden konuyu açıklamak üzere gelmiş bulunuyo
rum. Bü itibaria istirham ediyorum, meseleyi siyasî 
açıdan değil de* hukuk tekniği ve Anayasa açısından 
ele alırsak, bu teklifi daha mükemmel hale getirmek 
fırsatım 'buluruz. Müsaade buyurursanız bu önerge
mi kısaca ana hatları itibariyle şu şekilde özetlemek 
Miyorum: 

Sorumluluk türü Sayıştay Kanununda gösteril
memiştir. Nedir sorumluluk türü? Acaba saymanla
rın,' tahakkuk memurlarının, belge düzenleyenlerin 
veya bu. belgeleri onaylayanların sorumlulukları, ku
sura dayanan sorumluluk ilkesine ıgöre midir; yoksa 
kusursuz sorumluluk ilkesi mi burada hâkimdir? Sa
yıştay Kanununda ve bu teklifte bu hususu açığa ka
vuşturan bir hüküm yoktur. 

Buna karşılık 'Sayıştay kararlarını incelediğimiz 
zaman, kusursuz sorumluluk ilkesinin kararlara hâ
kim olduğunu görüyoruz, öyleyse soru şudur: Bu ku
sursuzsorumluluk idesinin devamına Yüce /Meclis 
müsaade edecek midir; Yoksa bunu bu teklife ekle
diği bir maıdde He Anayasanın ruhuna, hukuk ilkele
rine uygun bir hale mi getirecektir? Sorun burada
dır. Arzr ettiğim gibi, sizlerin de kolaylıkla müşahede 
ettiğiniz gibi .mesele tamamen teknik bir nitelik taşı-
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maktadır. Bu itibarla Komisyondan istirham ediyo 
rum, meseleyi 'bir de bu açıdan tezekkür etsinler, (ge
rekirse maddeyi geri alsınlar; düşünsünler, tekrar ted
vin edip (buraya getirsinler. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz, ku
sursuz sorumluluk dediğimiz zaman sadece hukukun 
ihlali yeterlidir; ama bunun dışında, kusurlu sorum
luluğa gidebilmek için hukukun ihlali yanında, o hu
kuku ihlal edenin kusurlu olup olmadığı aranmak
tadır. (Saymanlar, tahakkuk memurları, hatta hu bel
ge düzenleyenlerin kusuru var mı yok mu hususu dik
kate alınmaksızın bunların sorumluluğu cihetine gi
dilmekte, ilam kesinleştiği zaman ioraya verilmekte 
ve kendilerinden tazminat talep edilmektedir. 

Başka bir deyimle; sayman niteliğindeki devlet 
memuru, diğer devlet memurlarına nispetle çok ağır 
bir yük altında bulunmaktadır. Halbuki, Anayasa 
- Eskiden yoktu, yeni kondu Anayasaya bu hüküm -
devlet memurlarının sorumlu 'tutulabilmeleri için, 
kusurlu olmaları şartını sarahaten getirmiştir. 657 sa
yılı Kanunda da aynı ilke benimsenmiştir. 

Ş'ımdi ise memurlar arasında öyle bir ikilik ya
ratıyoruz ki, bir gruba dahil memurlar - ki, bunlar 
büyük ekseriyeti teşkil ediyor - şahsî sorumlulukları 
söz konusu olduğu zaman, kusur ilkesine gidiyorsu
nuz; ama saymanlar ve tahakkuk memurları ıgibi kü
çük bir grup memurların sorumluluğu söz konusu 
olduğunda, kusurlu olup olmadığına bakmıyorsu
nuz. Bu tefriki yapmaya Yüce Meclis mezun değil
dir kanısındayım. (Bu itibarla huzurlarınızı işgal edi
yorum. 

Şimdi biz, Anayasadaki ilgili hükmü yerine ge
tirmek için, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa bir atıf yapalım, bu atıfla, saymanların, ta
hakkuk memurlarının, belge düzenleyen veya tasdik 
edenlerin sorumluluğu da devlet memurları gibi hük
me bağlanmış olsun diyoruz. IBizim bu teklifimiz, 
hem Anayasaya, hem adalet ilkelerine, hem de Dev
let Memurları Kanununa uygundur kanaatindeyiz. 
Takdir Yüce Meclîs indir. 

Saygılar arz elderim efendim. ı(HP ve MDP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. (MDP sıralarından alkışlar).. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — İçtüzük hükümlerine 
giöre maddeyi Komisyona geri İstiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Ek 17 nci maddeyi Komisyon iste
miş bulunduğundan, 17 nci maddeyi Komisyona ia
de ediyorum. 

İM. TURAN IBAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
bul edilen önergeyi .göz önüne almak zorunluluğu var 
mıdır Sayın Başkan? Zabıtlara geçmesi bakımından 
söylüyorum., 

BAŞKAN — Ek 4 üncü maddeyi Komisyon ge
ri alıyor; bu itibarla yeni bir düzenleme yapıp geti
recektir tabiatıyla. 

M. TURAN IBAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 
Müsaade eder misiniz efendim? 

Kabul edilen bir önerge var; o önergenin ışığında 
geri alması gerekir Komisyonun. Bu husus lütfen za
bıtlara geçsin efendim. 

İBAŞIKAN — Efendim, evvela Komisyon madde
yi geri atsın; raporunu getirsin, onun müzakeresini, 
tartışmasını o zaman yaparız. 

ONURSAL ŞEREF BOZKURT Çanakkale) — 
Oylama ne oldu? 

BAŞKAN — Tartışmasını o zaman yaparız. Ek 4 
üncü madde kabul edilmiştir. Bunun aksi var mı? 
Kimden soracağız? Komisyondan niçin soracağız? 

M. TURAN iBAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Şimdi geri alıyor. 

BAŞKAN — iSayın milletvekili, Komisyondan 
niçin soracağım? Ek 4 üncü madde; Sayın Ali Bozer* 
in verdiği ek 4 üncü madde kabul edilmiş. 

M. TURAN BAYEZtT ((Kahramanmaraş) — 
Sorun demiyorum efendim. Ben size sorun demiyo
rum. Madde geri alınıyor. Yeni maddeyi kaleme alır
ken, biraz önce kabul edilen önergenin ışığı altında 
bunu geri alması lazım diyorum. 

•BAŞKAN — Onu Komisyondan şu anda sormak 
mevkiinde değilim. 

M. TURAN BAYEZtT ((Kahramanmaraş) — 
Sorun demiyorum İSayın Başkan. Siz bunu zapta ge
çirin efendim, onu Söylüyorum ben. 

BAŞKAN — Bunun zapta geçmesine gerek var 
mı? Yüksek Heyetiniz oylarınızla Sayın Ali IBozer'in 
önergesini kabul etti. Bunu tekrar zapta geçirmeye 
gerek var mı? Yok. 

'Bu itibarla, ek 4 üncü maddeyi Komisyona iade 
ediyoruz. 

M. TURAN IBAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bunu demeniz kâfi efendim. 

BAŞKAN — 19 uncu maddeyi '18 inci madde 
olarak okutuyorum: 
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Kaldırılan hükümler 
MADDE 18. — Sayıştay Kanununun 812, «4 ve 

86 ncı maddeleri bükümleri yürürlükten kaldırıimış-
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Geçici 1 inci maddeyi okütuyorum'i 
GEÇİCİ MADDE 1. — (Bu Kanunun yürüdüğe 

girdiği tarihten önce kesinleştiği halde yerine getiril
memiş vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevle
re ilişkin Sayıştay kararları hakkında da bu kanun
la 'getirilen ek -madde hükmü uygulanır. 

(BAŞKAN —- Geçici il inci madde üzerinde döz 
isteyen var mı? Yok. 

Geçici .1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — 14 üncü madde gereğin

ce bütün dairelerin üye sayısı en az beşe tamamla
nıncaya kadar, dairelerin toplanmasında, hüküm ve 
karar vermesinde eski hükümılerifl: uygulanmasına 
devam olunur. 

Üyelerin seçimi kanunun yürürlüğünden itibaren 
en fazla 8 ay içerisinde tamamlanır. 

'BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen Tar mı? Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum:. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nci madde ka
bul edilmiş/tir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
- GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğü

nü takiben halen Sayıştayda boş bulunan üyeliklerle, 
190 isayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek olarak 
çıkarılan Bakanlar Kurulunun 1*8.7.1984 tarih ve 
8/8360 sayılı kararı gereğince verilen kadrolara ya
pılacak üye seçimleri bir defaya mahsus olmak üze
re Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve (Bütçe Ko
misyonunca doğrudan yapılarak* Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun onayına sunulur, 
Genel Kurul bu onay işlemini Plan ve Bütçe Komis
yonunca seçimin sonuçlanmasından başlayarak iki 
ay içinde tamamlamadığı takdirde Plan ve Bütçe Ko
misyonu Kararı kesindir. 

İBASKAIN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

Bu, madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, 
okutuyorum^ 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 137 sıra sayılı kanun teklifine 

ait Plan, ve Bütçe Komisyonu raporunun 'geçici 3 ün
cü maddesinin, şifahen arz edeceğimiz gerekçeler ne
deni ile metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Erol Ağagil Cahit Tutum 
Kırklareli Balıkesir 

H. Yılmaz Önen Ayhan Fırat 
İzmir Malatya 

Tevtfik Güneş Onural Şeref Bozkurt 
Kırşehir Çanakkale 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1137 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin Geçici Madde 

3'ün metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt . Sadettin Ağacık 
Kahramanmaraş Kastamonu 

M. Murat Sökmenpğlu Ali Mazhar. Haznedar 
Hatay Ordu 

Ali ıBozer Ülkü Söylemezoğlu 
Ankara - Kahramanmaraş 

S. Fevzi Fırat 
Zonguldak 

BAŞKAN — İki önerge de aynı mahiyette oldu
ğundan bir önerge üzerinde işlem yapıyoruz. 

Birinci önerge üzerinde önerge sahiplerinden söz 
isteyen var mı? 

Yalnız Komisyona bir (soralım, belki de söz ver
memek durumu olabilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALÂATTÎN FIRAT (Muş) — Efendim, görüşebilir 
miyiz bu konuda, yani geçici madde gerekçesiyle il
gili? 

BAŞKAN — Hayır, kabul ve, ret şeklinde cevap 
vereceksiniz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AILAATTİN FIRAT «(Muş) — Katiikmyoruz efen< 
dim. 

BAŞKAN — Katıhmyorsunuz. 
Sayın tdare Amiri? 
UDARE AMİRİ LUTFULUAH KAYALAR 

(Yozgat)— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN -H Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Erol Ağagil. ' 
(EROL AÖAtöİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; 832 sayılı Sayıştay Kanu
nunun halen meriyette olan 6.ncı maddesine göre, Sa-
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yıştay üyeleri Sayıştay Genel Kurulu tarafından ıher 
(boş yer için gösterilen iki aday arasından Türkiye 
'Büyük Millet Meclisi Plan ve 'Bütçe Komisyonunca 
seçilmekte ve seçim sonucu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca onaylanmaktadır. Haliha
zırdaki kanun bu. Malumlarınız olduğu üzere, Sayın 
Cumhurbaşkanlığı makamından başlayarak 'bütün or
ganlara yapılan üye seçimleri de 'bu espri içerisinde 
yapılmaktadır. Her yer için iki aday 'bildirilmekte ve 
bunlardan ilgili makamlar seçim yapmaktadır. Halbu
ki, şimdi (huzurlarınıza getirilmiş olan bu yeni geçici 
3 üncü madde ile 832 sayılı Sayıştay Kanununda 
değişiklik yapılmak ve hu suretle de üye seçimlerinin 
hir defaya mahsus olmak üzere -.dikkatlerinizi çe
kerim öyle hir madde ki, 'bir defaya mahsus, olmak 
üzere - Türkiye" Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonunca doğrudan yapılarak ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanarak ne-
ticelendirilmesi öngörülmektedir. 

Bu teklif aynen kanunlaştırıldığı takdirde, Sayış
tay üyeleri, Sayıştay Genel Kurulunun herhangi hir 
dahli olmaksızın ve süzgecinden geçmeksizin doğru
dan doğruya Plan ve Bütçe Komisyonunca seçilecek
tir. Teklifte öngörülen uısül, daha evvel ehven hir 
şekilde denenmiş, ancak mahzurları görüldüğü için 
İekliftekine 'göre daha savunulabilir olmasına rağ
men terk edilmiştir. Gerçekten 832 sayılı Sayıştay 
Kanunundan önce meri olan 2514 sayılı Divanı Mu
hasebat Kanunu zamanında üyeler, Büyük Millet 
Meclisi Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyonlarının 
birleşerek .göstereceği en az iki misli aday arasından 
Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilmekteydi ve 
arz ettiğim gibi, bu çok daha ehvenişer bir haldi. 

832 sayılı Kanunda, ise, gerekçesinde de açıkça 
belirtildiği üzere, bu uygulama kaçınılmaz olarak 
hâkim statüsünde olan Sayıştay meslek mensupları
nın milletvekilleri nezdinde yoğun kulis faaliyeti yap
malarını beraberinde getirerek, - ki şu anakadar ar-
kadaşılar bana otuzun üzerinde mektup, hemen he
men her akşam da bîr sürü telefon gelmektedir Şim
diden - üyeleri huzursuz kılmış, isteklilerin kendile
rini seçtirme gayretleri hoşa gitmeyen sonuçlar do
ğurmuştur. Meclîsin yapısı ve işlevi göz önünde tu
tulduğunda, seçim de adayların nitelikleri ve olması 
gereken özellikleri yanında, sizlerin de takdir buyu
racağı üzere, politik unsurun da varlığı inkâr edile
mez. 

Bunun içindir ki, Danıştay ve Yargıtay üyeleri 
için de geçerli bu seçim sistemine. 1961 Anayasasıy

la son verilmiş, 1961 Anayasasında olduğu gibi 1982 
Anayasasında da yargı organları üyelerinin seçimi 
Parlamento yerine bağımsız kurumlara bırakılmıştır. 
Bu gelişmeye paralel olarak halen meri olan 832 sa
yılı Kanunda Sayıştayın Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetim yapan bir organ olması itibariyle, 
Sayıştay üyelerinin seçimi tamamen Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iradesi dışına çıkarılmamış, her boş 
yer için iki adet olmak üzere aday seçimi, demin de 
arz ettiğim gibi, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı 
maddesine girmiş ve bu seçim, her boş yer için iki 
aday olarak Sayıştay Genel Kurulu tarafından yapıl
dıktan sonra, üyelerin seçiminin bu adaylar arasın
dan Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılması ve se
çim sonucunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunca onaylanması öngörülmüştür. 

Bu suretle nitelik yönünden üyeliğe seçilebilecek
ler sicil dışı unsurları da değerlendirilebilecek mevki
de bulunan Sayıştay Genel Kurulunun süzgecinden 
geçirilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmek
te, nihaî seçim yine Türkiye Büyük Millet Meclisin
de yapılmaktadır. Bugüne değin bu şekilde sürdürü-
legelen uygulamadan herhangi bir şikâyetde olmamış
tır. Plan ve Bütçe Komisyonunca teklife eklenen anı
lan geçici madde ile daire üyelerinin artırılması ile or
taya çıkacak ve halen münhal üyelik seçimlerinin 
doğrudan Plan ve Bütçe IKomisyonunca yapılması 
öngörülmektedir ki, bunun gerekçesini anlamak ger
çekten güçtür. Zira gerekçeye baktığımız zaman, Ko
misyon raporunda hiçbir ıgerekçe gösterilmemiş, ay
nen okuyorum: 

«Sayıştayda boş bulunan üyeliklerle, 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ek olarak çıkarı
lan Bakanlar Kurulunun 18.7.1984 tarih ve 8/83:60 
sayılı Kararı gereğince verilen kadrolara seçim yapıl
ması amacıyla teklife yeni geçici 3 üncü madde ek
lenmiştir.» Hiçbir gerekçe yok. 

Sayın üyeler, geçici madde kabul edildiği takdir
de, halen 5 münhal üyeliğe yeni 16 kadronun ilave 
edilmesiyle (ki bu yeni 1'6 kadro 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan Ba
kanlar"'Kurulu kararıyla tahsis edilen üyelik kadro
suna denktir) 21 kişilik üyenin seçimi Sayıştay için
den ve dışından en az.lOO'ü aşkın adayın doğrudan 
doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Büt
çe Komisyonuna müracaatı ile olacaktır. Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyelerinin, tüm adayların sicil dos
yalarını inceleyebilmelerinin olanaksızlığını bir ya
na bıraksak dahi, adayların sicillerine yansımayan 

48 — 
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niteliklerini sayın (Komisyon üyelerinin saptamalarının 
ne derece mümkün olacağı tartışmalıdır, ki Plan ve 
Bütçe Komisyonunun bu kadar yoğun işleri arasında 
bu yüzlerce adayı nasıl ayırıp, ayıklayıp seçeceği de 
•benim için şahsen bir soru olarak bulunmaktadır. 

Tüm bu nedenlerle söz konusu 21 üye içinde aday 
adaylarının 832 sayılı Sayıştay (Kanununun mevcut 
6 nci maddesi çerçevesinde Sayıştay Genel Kurulun
da belirlenerek nihaî seçim için Türkiye IBüyük Mil
let Meclisine arz edilmesinde isabet ve hatta zaru
ret bulunduğundan, anılan geçici 3 üncü madde
nin tekliften çıkarılmasını arz ve teklif eder, hepinize 
saygılar sunarım. f(tHP ısırıalarmdan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın (Rıfat Bayazıt, aynı mahiyet
te iki önerge verilmiş, (geliş sırasına göre okuttuk, 
birinci sırada Sayın Ağagirin önergesi vardı, o öner
ge Üzerinden işlem yaptık, bu sebeple de Ağagil'e söz 
verdik. Farzımuhal bu konuda aynı mahiyette 20 
tane 'önerge verildi tekliften çıkarılması konusunda, 
ayrı ayrı 20 kişiye de söz vermek mevkiinde değiliz. 
Tatfoikatda bu merkezdedir, bugüne kadar da tatbi
kat böyle cereyan etmiştir. 

RiIFAT IBAYAZIT (Kahramanmaraş) — Önerge 
üzerinde söz İstiyorum. 

İM. TURSAN îBAYEZİT (JKahramanmaraş) — 
önerge aleyhinde söz istiyorum; önerge aleyhinde 
söz verilir efendim. 

'BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün hükümlerini 
lütfen okuyalım. İçtüzük diyor kî, «önerge sahip
lerinden 'birisine söz verilir.» Ben de önerge sahip
lerinden birisine söz veriyorum ve konuşuyor. Bu iti
barla size söz veremiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lehinde ve aleyhinde han
gi hüküm var okur musunuz, biz de düzeltelim? İç
tüzüğün hangi maddesi sizin konuşmanızı amirdir 
arz edin» biz de cevaplayalım. Biz, İçtüzüğün mad
desini okuyomz; isterseniz ilgili maddeyi okuyayım. 
Meclisimiz açıldığı günden beri tatbikatımız bu yol
dadır vie tatbik ettiğimiz İçtüzüğün tatbik anından 
bugüne kadarki tatbikatı ve İçtüzüğün çok sarih hük
mü de bu yokladır^ 

Bu itibarla önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi 19 uncu madde olarak okutuyo
rum... . . 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Komisyon bir maddeyi geri almıştı. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, madde
yi gen aldık. 

BAŞKAN — Bu 19 uncu maddeye geçmeden ev
vel, Komisyonun geri almış olduğu 17 nci maddeye 
ait ek 4' üncü maddeyi hazırlayıp takdim edebilecek 
raisiniz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş)—Şu anda hazır değiliz 
efendüm» 

BAŞKAN — O halde, 19 ve 20 ndi maddeleri, 
Komisyona geri verilen ek 4 üncü maddenin müza
keresinden sonra müzakere edeceğiz. 

3. — Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması 
Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişle
ri komisyonları raporları (1/556) (S, Sayısı : 135 (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında bulu
nan, Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hak
kında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporlarının görüşülımesîne başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler..^ Kabul edil-
rriişlür. 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında 
Sözleşmenin Onaylanmasıııın Uygun Bulunduğuna, 

Dair Kanun Tasarsa 

MADDE 1. — Uluslararası Atom Enerjisi tara
fından 3.3.1980'tarihinde imzaya açılan ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 23.8.1983 tarihin
de Viyana'da, 17 nci maddesinin 2 ndi paragrafına 
ihtiraz! kayıt Ikonmak suretiyle, imzalanan «Nükleer 

(1) 135 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.: 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleş
meydin onaylanması uygun, bulunmuştur. 

'BAŞKAıN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum;: Kabul edenler... 

Etmeyenler.,-. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyoruni: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer^ 
BAŞKAN — Madde üzerinde sıöz isteyen?... Yok. 

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

3 üncü maddeyi 'okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. . 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan oyu

mun rengini belirtmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; bu kanun tasarısı dolayısıyla söz 
alış nedenim şudur: Biliyorsunuz Türkiye, Atom 
Enerjisi Komisyonunun 1950 yılından beri üyesidir 
ve Küçükçekmece'de bir reaiktörü vardır. Türkiye 
expenmental mahiyeMe, tecrübî mahiyette burada 
hem ıbil'im adamlarının yetiştirilmesi, hem de nükleer 
teknolojiye ve ıbu sahadaki gelişmelere yabancı kal
mamak için çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Avrupa Konseyinin Bilim ve Teknoloji Komis
yonu 10 ve 11 Eylül tarihlerinde Stok'holm'da bir 
toplantı yapmıştır. Komisyonun bir üyesi olarak bu 
toplantıya (katıldım. Toplantının mahiyetti, bugün önü
nüzde bulunan tasarının, 'içerdiği hususları bilim 
adamları, politikacılar ve sanayiciler arasında tartış
mak ve bu husustaki görüşleri tespit etmekten iba-
retti^ Bu toplantıda Türkiye adına bir konuşma yap
tım ve Türkiye'deki gelişmeleri, kamuoyunun bu 
husustalkü tepkilerini, basının ve Hükümetimizin ele 
aldığı nükleer sanltral konusunu gündeme getirdim. 
Bu yaptığım konuşmama değinen bazı konuşmalar 
da yapıldı. 

Orada tespit ettiğim husus şudur: Türkiye kanım
ca ınükleer sahadaki gelişmelere hiçbir surette bigâne 
kalmamalı ve bunları yakından takip etmelidir. İki 
yönden takip etmelidir; bir tanesi, dünyadaki nük
leer sahadaki gelişmeleri Türkiye'nin bilmesinde bi
lim yönümde, teknoloji yönünden fayda vardır. İkin

cisi ise; eğer Türkiye ileride - buıgün bu mevzu ele 
alınmıştır - nükleer santral yapnmına girecekse, bi
naenaleyh bunlarla yakın irtibatını sürdürmesi ge
rekmektedir. 

Burada muhtelif metotlar, fiziksel artıkların ko
runması metotları, muhtelif devleüerin bilim ve tek
noloji üyeleri tarafından,, bilim adamları tarafından 
geniş bir şekilde tartışılmıştır ve bizim de bilmedi
ğimiz birçok hususları yakından gördük ve bu hu
sustaki raporu ayrıca hem Meclis Başkanlığına hem 
de bizim Atom Enerj M Komisyonuna sunmuş ola
cağım. Oraya giderken de kendileriyle temas ettim, 
bilgiler aldım ve bu bilgiler ışığında da konuşmamı 
hazırlamış oldum. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle sıöz almamda
ki ibir malksat da; nükleer santral konusu ile ilgili 
olması dolayısıyla Sayın Başbakanımız da burada
dırlar. Türkiye'nin tutumunu tespit etmektir. Oraya 
gittiğimde de şunu söyledim: Türkiye nükleer tek
nolojiye girmek üzeredir; bir değil hatta iki santrali 
ihale etmesi de söz konusudur. Benim şimdi üzerin
de durmak istediğim husus, Hükümetimizin bu hu
sustaki tutumudur. Sayın Başbakanın ağzından din
ledim, meslektaşız, Türkiye'nin 1990'1'arda 5 tane 
nükleer santral yapması gerektiğini, kendisi ifade 
etmiştir. Şimdi bu görüşte benim rezervim vardır; 
Türkiye'nin enerji yönünden çok, nükleer teknolo
jiye girmesi, nükleer santral yapımı için bu sahaya 
girmesinde yarar gördüğümü daha önce ifade etmiş
tim.: Çünkü biliyorsunuz, Türkiye'nin 100 - 110 mil
yar kilovat/saat kadar su potansiyeli ve 70 milyar 
kilovat/saatlik de termik potansiyeli vardır. Bugün 
Türkiye'nin bunlardan kullandığı sadece 30 milyar 
kilovat/saatten ibarettir; mevcut sanltrallar ikmal edil
diği takdirde bugün elimizde olanlarla 60 milyar ki
lovat/saat bulmuş olacağız. Demek ki, Türkiye'nin 
dalha kullanması gereken 110 milyar kilovat/saatlik 
ibir potansiyeli vardır. 

Binaenaleyh, konuya bu açıdan bakıldığında, 
enerji yönünden doğan endişeleri dikkate almaktan 
ziyade, nükleer teknoloji yönünden düşüncelerimi 
ifade etmek istiyorum, bir teknisyen olarak. 

Şimdi, Sayın Başbakanımızın ağzından birçok 
defalar dinledim', yalnız geçen gün dikkatimi çeken 
husus şu oldu: Afşin - Elbistan Termik Santralinin 
açılışında - dalha önce birçok vesileyle bu konuya 
değindiği halde geçen gün kendi konuşmasını din
lediğimde artık nükleer santral konusu ne Sayın Baş
bakan ve ne de Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam tarafından ağızlara alınmamıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye bir ihaleye git
miştir. Bu İhalenin fazla zikzak yapmadan ve Hü
kümetin - bu aslında devletin bir kararı olması la
zım • bu husustaki görüşünü ortaya koyması, me
seleyi şu veya bu şekilde sonuçlandırması gerekti
ğine inanmaktayım. Çünkü bu hususta basında da 
beyanlar çıkmış olup bunların da birbirleriyle çeliş
kileri mevcuttur. Bir işi karara bağlamak için-bun
lar gizli yapılır - her konuda, her görüşme için ba
sına beyanat verilmesi konunun ciddiyetten uzaklığını 
ortaya koyar ve bunlar başkaları tarafından yanlış 
izlenimlere sebebiyet verir. 

O Mlbarla, * Sayın tBaşbakan. da burada iken be
lirteyim - Türkiye'nûn bu konudaki. tutumunun ne 
olacağının ortaya konması lazımdır. Ya alınır, ya 
alınmaz; ben alınıp alınmaması meselesi üzerinde 
durmuyorum. Çünkü Türkiye'nin enerji yönünden 
potansiyeli daha vardır. Yalnız, Türkiye'ye nükleer 
teknoloji gelecekse onun da zamanlamasının yapıl
ması ve bu konuda da kesin bir kararın belirtilme
si ve adının konması lazımdır. Çünkü okuduğunuz 
zaman, belirsiz bir tutum ortaya çıkmıştır. Böylece 
Sayın Başbakan da burada 'iken bilgilerine arz et
miş oldum. Daha önce de bu konuyu kendileriyle 
tartışmıştım. Bu konuları sizlere sunmak için huzu
runuza geldim; teşekkür eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Oyunuzun hangi istikamette olaca
ğı konusunu açıklamadınız efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim bu 
oy meselesi değildir. (ANAP sıralarından, gürültü
ler) 

BAŞKAN — O vesileyle söz verdim efendim ben 
size., 

PAŞA SARIOĞLU ı(Devamla) — Efendim., sa
yın arkadaşlarım, benim tabiatıyla... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Oyunun 
rengini belli etmek için söz airms/tı, bu durumda söz 
alması gerekirdi. (HP sıralarından «Sayın Sarıoğ-
lu «Ret deyin IbiMn bu iş» sesi) 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim mü
saade edin konuşayım. Değerli arkadaşlarım Hükü
metimiz Atom Ener jM Komisyonu üyesidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, kısa ve gerek
çeli olarak oyunuzun rengini belli edeceksiniz.; 

PAŞA SARIOĞLU ıflDevamla) — Efendim, izah 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ama konunun dışına çıktığınız 
için hatırlatmak istedim. (ANAP sıralarından «Oyu
nuzun rengi?...» sesleri) 

PAŞA SARIOĞLU ^Devamla) — Efendim, biz 
anlaşmaların taraftarıyız. Tabiatıyla Hükümetimiz 
istiyor, oyum beyazdır. Bunda hiç. şüphe yok, bu bir 
anlaşmadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, buyurun. 
Tasarı açık oylamaya tabidir. 
Oylamanın kupaların sıralar arasında dolaştırıl

mak suretiyle yapılmasını öylarıınıza arz ediyorum': 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

4. — Dilekçe Hakkının Kullanılma Biçimine Dair 
Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'ın Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine \ve Yetkili Makamlara Dilekçe ile 
Başvurmaları ve Dilemelerin İncelenmesi ile Karara 
Bağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/602, 2/143) 
(S. Sayısı : 136) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer 
alan kanun tasarısına geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının görüşmelerine geçmeden önce 

bir konunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir, 
Sayın Rıfat Bayazıt; «Anayasanın *74 ve 88 inci 
maddeleri muvacehesine 7 nci ve 8 inci maddelerle 
geçici maddeye muhalifim, gerekçemi Genel Kurul
da arz edeceğim.» Beyanında bulunduğu hakle, bas
kı ihatası olarak bu beyan Sayın Mustafa Çelebi'nin 
imzası altına alınmıştır. 

(Konunun bu şekilde düzeltilmesinden sonra, Di
lcikçe Hakkının Kullanılma 'Biçimine Dair Kanun 
Tasarısı ve Istaribul Milletvekili Ercüment Konuk
man'ın Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ve Yetkülli Makamlara Dilekçe ile Başvur
maları ve Dilekçelerin İncelenmesi Sile Karara Bağ
lanmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporunun müzakeresine 
geçiyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza arz ediyorum: Kamisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. Söz sırası Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Rifat Bayazıt'ındır. 

(7) 136 5. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir^ 
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©uyurun Sayın Bayazıt. 
MDP GRUBU ADINA RİFAT BAYAZIT (Kah

ramanmaraş) — S.ayın Başikan, çok muhterem mil
letvekilleri; Anayasanın «Siyasî Haklar» bölümün-

„deki, «Dilekçe hakkına» ilişkin; görüşlerimizi Ana
yasa Hukuku yönünden arz edeceğim. 

Anayasadaki dilekçe hakkının menşei şudur: 
Çok eski demirlerde, 13 üncü asırda İngiltere'de 

Büyülk Ferman Magna Carta ile ortaya çıkmış; o 
zamanlar 'kişilere gerek hükümdarın ve gerek me
murların Büyük Ferman hükümlerini ihlal eder ma
hiyetteki tasarrufları şikâyet etmek imkânını veren 
bir vasıta olmuş, daha sonra bûüün garp memleket
lerinde ve hatta Japonya'da kabul edilmiştir, 

Bizde 1924 Anayasamızın 82 nci maddesinde, 
«Türkler gerek kendileri ve gerekse kamu ile ilgili-
olarak» kanunlar, ve tüzüklere aykırı gördükleri 
hallerde yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisine tek başlarına veya toplu olarak haber 
verebilirler ve şikâyette bulunabilirler. Haber ve şi
kâyeti alan makam, kişi ile ilgili başvurmaların so
nucu dilekçe sahibine yazılı olarak bildirme ödevin-
dedir» hükmü yer almıştır. 

1961 Anayasasının 62 nci maddesi aynı hükmü 
benimsemiş, metinlerde hemen hemen bir değişiklik 
olmamıştır; yalnız «Türkler» yerine «vatandaşlar» 
kelimesi metinde kullanılmıştır. 

1982 Anayasasının 74 üncü maddesi ise, 1961 Ana
yasasının 62 nci maddesindeki metni benimsemiş; yal
nız son. fıkra olarak «Bu hakkın kullanılması biçimi 
kanunla düzenlenir» hükmünü getirmiştir. 

1924 Anayasasının 82 nci maddesinin uygulanması 
ve hakkın kullanılması biçimi, Büyük Millet Meclisi 
Dahili Nizamnamesine bırakılmış; 1961 Anayasası
nın 62 nöi maddesinin uygulanması ve hakkın kul
lanılması biçimi 26.12.1962 tarihimde kabul edilen 
140 sayılı Kanuna terk edilmiş ve 1982 Anayasası
nın 74 üncü maddesinin son fıkrası da, daha önceki 
maddelerden farklı olarak, dilekçe hakkının kulla
nılması 'biçiminin kanunla düzenleneceğini açıkça ön
görmüştür. 

1982 Anayasasının kabul ettiği esaslar; 
a) Vatandaşların, kendileriyle veya kamuyla il

gili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına veya 
toplu, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahip oldukları, 

b) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucunun 
dilekçe sahibine bildirileceği, (Kendileriyle ilgili ola
rak çok mühimdir bu fıkra) 

c) Bu hakkın kullanılması biçiminin kanunla dü
zenleneceği şeklindedir. 

Bundan çıkarılan mana, dilekçe hakkından mün
hasıran vatandaşların istifade edeb'ilecekleri; Türk va
tandaşlığını iktisap etmemiş olanların bu haktan is
tifadelerine imkân bulunmadığı şeklindedir, 

Dilek ve şikâyetler esas itibariyle ilgili ve yetkili 
makamlara yapılmak gerekir. Eğer kanunlarda tü
züklere aykırı görülen haller dolayısıyla başvurulabi
lecek ilgili ve yetkili makam yoksa, o zaman Türki
ye Büyük Millet Meclisine baş vurmak lazımdır. 

Mesela vatandaşın Danıştaya, bölge idare mahke
melerine, mahkemelere, Yargıtaya müracaat edebile
cekleri ahvalde; yan'i kanun gereğince nihaî bir merci 
telakki edilen bu merci ve makamlara başvurabile
cekleri hallerde, kanunda Türkiye Büyük Millet Mec
lisine dilekçe hakkına istinaden müracaat etmeleri 
mümkün değildir. Bu nihaî yargı mercii veya ma
kamların kararları aleyhine Türkiye Büyük Millet 
Meclisine müracaat edilemez. Çünkü, Anayasanın 
74 üncü maddesi gayet açıktır : «Vatandaşlar yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine baş
vurmak hakkına sahiptir.» Dikkat edilecek olursa 
madde hükmü «veya» demiyor. Anayasaca burada 
«veya» talbiri yerine «ve» tabiri kullanmasının ehem
miyeti aşikârdır. Burada şayet «veya» tabiri kullanıl
mış olsaydı, vatandaşlar tercih hakkını kullanırlar, 
hangi tarafa müracaat edeceklerini tercih ederlerdi. 

Anayasamızın, «Yargı Yetkisi» başlıklı 9; «'Mah
kemelerin Bağımsızlığı» başlıklı 138 inci madde hü
kümlerinden de anlaşılacağı veçhile, yasama ve yü
rütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uy
mak zorundadır. Bu organlar idare ve mahkeme ka
rarlarını hiçbir surette değiştiremez. Bunların yerine 
getirilmesiini geciktiremez. 

Nitekim, 1924 Anayasası zamanında bu ilke ta
mamıyla benimsenmiş; 9 Mart 1927 tarih 311 sayılı, 
12 Nisan 1934 tarih 800 sayılı, 11 Haziran 1937 ta
rih llOllıl sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları 
bunlara birer örnektir. 

Yargı denetiminin dışındaki hükümet tasarrufları, 
idarenin takdir selalhi'yetini kullandığı eylemleri veya
hut idare aleyhindeki ilamların infaz edilmemesi gibi 
hallerde ilgili vatandaşların Türkiye (Büyük Millet 
Meclisine müracaatla murakabe ve müeyyideyi tah
rik ederek müspet bir netice almaları mümkün ola
bilecektir. 

Anayasanın 74 üncü maddesinin 2 nci fıkrası açık 
olarak; «Vatandaşların kendileriyle ilgili başvuruları-



T. B. M. M. B: 20 1 . 11 . 1984 0 : 1 

nın sonucunun dilekçe salhMne yazılr olarak bildiril
mesini» öngörmüştür. 

Bu konuda, Hükümet tasarısındaki 7 nci madde, 
Anayasanın 74 üncü maddesi hükmüne daha uygun
dur. 7 nci madde hükmünün, Hükümet tasarısında 
olduğu gibi düzenlenmesi daha uygun olur. 

Anayasanın 74 üncü maddesinin son fıkrası, bu 
hakkın kullanılması biçimimin kanunla düzenlenece
ğini vurgulamıştır. Bu fıkra karşısında İçtüzüğe gi
dilmesi yerinde değildir, ©u hal, Anayasanın bağlayı
cılığı ve üstünlüğü ilkesine ters düşer; madde 11. 

Nitekim halen yürürlükte bulunan, Türk viatan-
daşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe 
İle Başvurmaları ve Dilekçderinin 'İncelenmesiyle Ka
rara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair 140 sayılı 
26.12.1962 tarihli Kanun, tamamıyla bu ilkelere sa
dık kalmıştır. Yalnız bu Kanun, çift Meclis esasına 
göre düzenlenmişti, bu kere Sayın İstanbul Milletve
kili Recep Ercüment Konukman'ın kanun teklifi, 140 
sayılı Kanundan yararlanmak suretiyle hazırlanmıştır. 
Bu ıhizmetinden dolayı kendisine huzurunuzda teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Anayasanın 170 nci maddesinin (e) bendine göre, 
mevcut kanunların Anayasaya aykırı olmayan hüküm
lerinin uygülanalbileceğa öngörülmüş olup, halen 140 
sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümle
ri uygulanmak suretiyle Dilekçe Komisyonu çalış
maktadır. Bu uygulanan kanun maddelerinin hazırla
nacak İçtüzüğe bırakılması uygun olmaz. 

Tasarıdaki «Türkiye Büyük Millet Meclisine Ya
pılan Başvuruların İncelenmesi» başlıklı 8 inci mad
denin, Meclis İçtüzüğüne bırakılmayarak 140 sayılı 
Kanundaki esaslar dairesinde düzenlenmesi, Anayasa
nın 74 üncü maddesinin son bendine uygun olur. 

ISaym Konukman'ın teklifi çerçevesinde, halen yü
rürlükte •bulunan Dilekçe Komisyonunca uygulaması 
yapılan 140 sayılı Kanun göz önüne alınarak, 8 inci 
maddenin yeniden düzenlenmesi için Yüksek Komis
yonun, maddeleri geri almasını, ayrıca -foen bu mad
deleri tenkit etmiyorum- o madde üle Anayasanın 74 
üncü maddesindeki uygunluğu tamamıyla sağlamak 
için 1, 2, 3, 4 ve 6 nci maddelerdeki «yetkili ma
kamlara» sözcüklerinin, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisine» sözcüklerinden önceye alınması suretiyle bu 
beş maddenin her birinde de ufak bir düzeltmenin 
Komisyonca yapılmasını arz eder, hepinize sonsuz 
saygılarımı sunarak, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen var mı? 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Ben rica ediyo
rum. 

IBAŞKAN — Buyurun. 
M. NURİ ÜZEL {Eskişehir) — Saym Başkan, 

değerli rriilletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan, 
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Ta
sarısının geneli üzerindeki bazı düşüncelerimi arz et
mek istiyorulm. 

Gerek Ercüment •Konukman arkadaşımızın hazır
ladığı, gerekse Hükümetin teklif ettJiği metin ve Ana
yasa Komisyonunun kabul ettiği metnin dayandığı 
esas Anayasa maddesi, biliyorsunuz ki, 74 ncü mad
dedir. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşımın ifadelerine 
genel hatlarıyla ben de aynen katıhyorum ve Sayın 
Konukman'ın hazırlamış olduğu teklifin çok daha ye
rinde, uygun ve iyi işlenmiş bir teklif olarak görün
düğünü fcalbul ettiğimi arz ediyorum. Her ne kadar 
Anayasa Komisyonu raporunda bunun neden bu hale 
getirildiği belli edilmekte ise de Sayın Konukman 
tarafından hazırlanan metnin Anayasanın genel bö
lümlerine daha uygun olduğu kanaati uyanıyor. Şöy
le : Anayasanın 74 üncü maddesi biraz önce konu
şan arkadaşım tarafından gayet güzel izah edildi. Bu 
74 üncü madde de Anayasamızın «Temel Haklar ve 
Ödevler» başlığım taşıyan ikinci kısmının dördüncü 
bölümünde yer almaktadır. Anayşanın ikindi kısara 
birinci 'bölümünün genel hükümlerini açıklayan genel 
gerekçesinde, temel halklar ve ödevlerin dayandığı 
doktriner esaslar da ortaya konulmaktadır. Burada, 
«İnsan hakları ve temel hürriyetlerin düzenlendiği bu 
bölüm hükümlerinde, insan halkları doktrininin günü
müzdeki gelişmesi ve durumu» nazara alınarak tan
zim edilmiştir denmektedir. Aynı genel gerekçenin 2 
nolu bölümünün (a) fıkrasında, «önce temel hak ve 
hürriyetlerin genel niteliği belirlenmiş; insanın- insan 
olarak, doğuştan bazı temel hak ve hürriyetlere sahip 
bulunduğu; binnetice, devletlin bu hak ve hürriyetler 
önünde müdahale etmez, çekimser bir tutum benim
semesi gereği belirtilmiştir» deniyor. 

Şu halde, dilekçe hakkının esas dayanağı olan kı
sımda, daha ziyade genel hükümlerde ortaya konul
duğu üzere, daha fazla 1948 Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 tarihli İnsan 
Haklarının ve Temel Hürriyetlerinin Korunmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin göz önünde tutulduğu da 
görülüyor.! 

Şu halde, 74 üncü maddede, «Vatandaşlar, ken
dileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hak
kında yetkili maikamlara ve Türkiye Büyük Millet 
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'Meclisine yazıyla başvurma hakkına sahiptir» denfiyor. 
Pek tabiîdir ki bizim Anayasamız, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası ve Türk Milletinin Anayasasıdır. 
Ancak, • toplumumuzda kendileriyle veya kamu ile il
gili dilek ve şikâyetleri olan vatandaşlardan gayri, va
tandaş olmayan diğer kişiler de var. Anayasanın ge
nel hükümlerinde hem «kısan» olarak bahsedilir, hem 
de «Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması» ıbaşhklı 
40 inci maddesinde «herkes» talbiri kuUanılır ve Ana
yasanın diğer hükümlerinde de «kişiler» den bahsedi-; 

Jir. JŞu halde, bazı temel hak ve hürriyetlerin Türki
ye'de yaşayan herkes için, her kişi için tanınması la
zım gelir ve onların da hem hakları, hem ödevleri 
vardır (vergi vermek gibi).; Türkiye'de yaşayan; fakat 
Türk vatandaşı olmayanlar da vergi veriyorlar; ver
gi hükümleri onlar hakkında da «kişi» olarak bah
seder. 

Şu halde, getirilen tasarıda her ne kadar 74 üncü 
maddeye uymamız gerekerek; Türk vatandaşlarının 
kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri 
hakkında, bu dilekçe hakkı tanzim edilmiş ve ona 
İstinaden de «bunun kullanılma biçimi kanunla dü
zenlenir» denerek bu tasarı getirilmiş ise de, bu tasarı 
çıktıktan sonra acaba, Türk vatandaşı olmayan, Tür-
kiye»de yaşayan ve birçok hak ve mükellefiyetin sa
hibi olan ve kanunlar ile teminat altına alınmış o kişi
lerin bu durumda dilekçe hakları ne olacak? 

Yabancı ülkelerden, Türk işçileriyle evlenen ya
bancı uyruklu hanımlar gelmekte veyahut da yabancı 
beyler gelmekte; onlar Türkiye'de yaşadıkları sürece 
kendilerini ilgilendiren konularda dilekçe haklarını 
ne şekilde kullanacaklardır? Bu kanun tasarısı çıktı
ğında, sadece vatandaşlarımızın dilekçe haklarının 
kullanılma biçimini tanzim ediyoruz; ama onun dı
şında kalan hususlarda ne yapacağız? 

Bu tasarı pek tabiîdir ki, Anayasanın 74 üncü 
maddesine istinaden, vatandaşlar hakkında tanzim 
edilmek lazım gelir. Ancak, vatandaş olmayanların 
da devletle olan ilişkilerinde ne şekilde muamele ya
pılacağına dair, başka mevzuatta bir açıklık olup ol
madığını ben af buyurun tetkik edemediğim için bi
lemiyorum. Şayet Komisyon ve Hükümetin bu hu
susta bazı tespitleri, bilgileri ve tanzim edilmiş mev
zuat var ise bu konu açıklanabilir ve doğru da olur. 
Eğer böyle bir şey yok ise, bu kanun tasarısı her ne 
kadar, Türk vatandaşları hakkında dilekçe hakkının 
kullanılmasını tanzim ediyor ise de bunların dışında 
olan kişiler, Devletle olan ilişkilerinde, kendileriyle 
olan ilişkilerinde, hatta hem kamu kuramlarıyla hem 

de kendilerinin- başka kişilerle olan ilişkilerinde, ka
muya taalluk eden konularda dilekçe vermeleri gerek
tiği takdirde «Bu kanunun dişındasınız siz» demek mi 
lazım gelecek? Tabiîdir ki, ta Lozan Andjaşması hü
kümlerine kadar da konuyu deşmek gerekecektir. 

O itibarla, 74 üncü maddeye istinaden sadece va
tandaşlara tahsis ettiğimiz bu tasarıda, acaba kanun 
sistematiği ve tekniği itibariyle bir madde ilavesiyle, 
hak ve görevleri Türk kanunlarının teminatı altına 
alınmış olan ve vatandaş olmayan bu gibi kişilerin de 
kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, vergi mü
kellefiyeti gibi haklar ile ortaya çıkacak anlaşmazlık
larda, kendilerine dilekçe hakkının verilmesinin, kul
lanılmasının ne şekilde düzenleneceğinle dair bir mad
de ilave edilmesi uygun olabilir mi? 

Benden önce konuşan Bayazıt arkadaşımın fikir
lerine, düşüncelerine aynen iştirak ediyorum. Konuk-
man arkadaşımızın hazırladığı metin üzerinde bazı 
ufak düşüncelerimiz var, çok daha isabetli bir konu
dur, daha isabetli bir metindir. O itibarla bu Kanun 
tasarısının Komisyonca geri alınarak belirtilen hu
suslarda yeni baştan, bu görüşler altında düzenlenme
sinde yarar görmekteyim. 

Saygılar sunarım efendim. (HP ve MDP sıraların-
ran alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cahit Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; Anayasamızda «Siyasî Haklar ve 
Ödevler» bölümünde yer almış olan «Dilekçe hakkı» 
m. düzenleyen bir tasarı ile karşı karşıya bulunmak
tayız. 

Anayasamız, eski anayasalarda olduğu gibi dilek
çe hakkının vatandaşlar için vazgeçilmez temel hak
lardan biri olduğunu vurgulamaktadır. 1876 tarihli 
Kanuni Esaside mevcut olan hüküm, dönemler bo
yunca anayasalara intikal etmiş ve Cumhuriyet dö
neminde de, özellikle 1924 Anayasasında önemli bir 
müessese olarak yer almıştır. Şimdi 1982 Anayasası 
gereği 24 Kasıma kadar çıkarmamız gereken kanun
lardan biri ile karşı karşıyayız. Bunun bir ivedi iş 
olduğunun bilincindeyiz. Ancak, {getirilen kanun ta
sarısı, sanıyorum teklife (göre hir hayli geridedir. 
Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metin esasta <bir 
düzenleme yapmamaktadır. Düzenleme, en azından 
kapsanan konunun temel noktalarının ayrıntılanması, 
'belirtilmesi, belki uygulama tekniğine ait, prosedüre 
ait 'bazı ince noktaların ise daha alt derecedeki 'bir 
düzenleyici işleme konu yapılması anlamına ıgelir. 
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Anayasamızın emrettiği nedir? İki şeydir: Birin
cisi; vatandaşların Türkiye Büyük Millet (Meclîsine 
yapacakları başvuruların nasıl bir işleme tabi tutula
cağı; yani vatandaşın Ibu hakkını nasıl kullanacağı
dır. 

İkincisi; vatandaşların yetkili makamlara başvur
ma usulünün ne olacağıdır. 

Demek ki, yasa iki alanı düzenlemek zorundadır. 
Bunlardan biri, bildiğimiz idarî müracaatlar; yani 
vatandaşların IBüyük Millet Meclisi dışında yetkili 
makamlara yapacakları müracaatlar ve bu hakkın 
nasıl kullanılacağının ıgösterilmesidir. 

İkincisi; «Yetkili makamlar»vibaresinin dışında ka
lan, Türkiye Büyük Millet Meclisine yapacakları baş
vuruların hangi prosedüre, hangi yollara tabi tutu
lacağının ve sonuçlarının ne olacağının kanunda gös
terilmesi zorunluluğudur. 

Sanıyorum bu iki noktanın son derece dikkatli, 
uyumlu ve dengeli bir biçimde düzenlenmesi gerekir. 
Bugün mevzuatımızda yetkili makamlara yapılacak 
başvurularda bazı özel usuller konmuş olabilir. Sanı
yorum bizim çıkaracağımız kanun ibu tür özel usul
leri mahfuz tutacaktır. Diyelim ki, bir vatandaş, gay-
rimenkule tecavüzün defi hakkında bir idarî müracaat 
yapacağı zaman, bu müracaatı kime, ne şekilde yapa
cağını ve müracaat yapılan makamın ne kadar süre
de işini cevaplandıracağı veya bir karara bağlayacağı 
5917 sayılı Kanunda, {Etelk'i eski numarasını söylüyo
rum) onu değiştiren kanun da var. Aynı şekilde Be
lediye (Kanununun birçok hükümlerinde valtandaşın 
belediyenin belli mercilerine yapacağı müracaatlarda 
ne süre içerisinde bu işlerin sonuçlandırılacağı beİir-
tilmektedir. Yine mevcut olan daha evvelki yasamız
da, emekli Sandığı talh'sös kararlarına yapılacak müra
caatlarda da, itirazlardan da ne kadar sürede sonuç 
alınacağı ve bu müracaatların nereye yapılacağı be
lirtilmektedir. 

Bunun gibi mevzuatımızda, vatandaşların devlet 
dairelerinin yetkili makamlarına yapacakları müra
caatlarda bazı özel usuller konmuştur. Bu özel usul
leri elbetiteki mahfuz tutmak zorundayız. İdarî müra
caatlarda; «ftılk mücaraa't» dediğimiz bir müracaat 
vardır, bir de «İtiraz yolu» vardır. Bunlar öylesine 
önemli hukukî sonuçlar doğurur ki, bunları ne öl
çüde düzenleyeceğimizi, çıkaracağımız yasada 'karar
laştırmamız gerekir. . 

IBüyük Millet Meclisine yapılacak başvurulara 
gelince; sanıyorum ki, 19214 Anayasası döneminde, 
Dilekçe Komisyonunun, bir tür gelenek gereği dü-
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zenleme ve uyulması gereken norm düzeyinde ba
zı ilkeler geliştirdiğini hatırlıyoruz, özellikle emek
lilik konusunda verdiği kararlara idare tarafından 
uyulması bir tür zorunluluk halinde idi. Ancak 198t2 
Anayasası kuvvetler ayrılığı prensibini (daha kdsMeş-
tirdiği için, Büyük Millet Meclisi- Dilekçe Komisyo
nunun bir vatandaşla ilgili olarak vermiş olduğu bir 
kararın, İdare ve Hükümelti ne ölçüde bağlayacağı 
meselesi bir anayasal sorun olarak karşımızdadır. 
Sanıyorum, yasama organının idarî yetkilere ve yü
rütmenin yetkilerine doğrudan doğruya müdahalesi 
mümkün ve caiz değildir, 19812 Anayasası buna im
kân vermez Ama vatandaşların »Büyük Millet Mec
lisine yaptıkları müracaatı niçin yaptıklarını anlamak
ta sanıyorum sizler de 'güçlük çekmektesiniz. 

Sık sık Türkiye IBüyük Millet Meclisi Dilekçe. 
Komisyonu Başkanlık Divanı Haftalık Karar Cet
veli yayınlanmaktadır ve dağıtılmaktadır. Komisyo
numuz aslında son derece titiz bir çalışma içinde» 140 
sayılı Kanunun verdiği imkâna dayanarak, bu konu
da yapılan müracaatları bekletmeksizin, bazı karar
lar almakta ve bu kararları da sizlere duyürmak'ta-
dır. Açın bakın, vatandaş Büyük IM'illet Meclisine 
niçin başvuruyor? Hukuka aykırı olan bir durumun 
giderilmesr veyahut bir mağduriyetin giderilmesi ve
ya idarenin takdir alanına giren bir konuda bir tür 
istihdaf müracaatı gibi bir şeyler talep etmek için 
başvuruyor. Hiçbirisi karşılanamamaktadır. Mevcut 
mevzuata göre o öylesine kısıtlanmıştır ki, bu son 
derece ince bir noktadır, yargıya başvurmayı gerek
tiren konularda karar alamazsınız. Kesinleşmemiş 
idarî kararlarda da, herhangi bir işlem hakkında da 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu karar ala
maz. Eğer bir karar idarî yönden olgunlaşmamışsa, 
kesinleşmemişse, İtiraz mercileri varsa, ister istemez 
itiraz mercilerine gidilmesi lazımdır; onlar hakkında 
karar alınamaz., 

IBaşlıklara baktığımızda gayet güzel özetlenmek
tedir vatandaşa; «Müracaatınız alındı, incelendi; bil
gi edinmeniz için, durum şudur» şeklinde bildirilmek
tedir. BildirMen nedir? Bazı hallerde yetkili makamlar
dan bir düşünce sorulmaktadır. Komisyona bu konu
da da gösterdiği titizlik için ayrıca teşekkürlerimi arz 
ediyorum. Komisyon, birçok vatandaş müracaatların 
da yetkili makamdan, «Ne diyorsunuz?» diye sor
maktadır. Diyelim ki, bir vatandaşın dilekçesi cevap
landırılmıyor. Vatandaş da iki ay cevap alamayınca, 
bu dileğinin 'reddedildiğini ve Danıştaya harç yatıra
rak bir dava açmayı da belki bilmiyor, ama yakını-
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yor; diyor ki: «Şu dilekçeme altı aydır (filan bakan
lık veya filan kurum cevap vermiyor; ey (Büyük Mil
let Meclisi, size sığınıyorum.» İşte orada Dilekçe Ko
misyonu devreye giriyor ve «(Sayın ilgili kuruluş, bu 
konuda ne diyorsunuz?» diyerek onların fikirlerini 
alıyor ve o fikirler doğrultusunda alınan cevabı, bir 
mütalaa beyan etmeden, tırnak içerisine alarak vatan 
daşa «©ilginize sunulur» şeklinde bildiriyor; o kadar. 
Dilekçe Komisyonu bir karar vermiyor, maalesef öy
le bir yetkîsi yok. Düzenleyeceğimiz metinde belki 
bunları da kapsama almak (durumundayız. 

Şimdi elimizdeki bu 'tasarıya baktığımız zaman, 
bir ince noktayla karşılaşıyoruz. Anayasanın 74 ün
cü maddesinde, vatandaşlar yetkili makamlara yazıy
la başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili baş
vuruların sonucu, dilekçe sahibine yazılı olarak bil
dirilir.» diyor. İBu kısaca 74 üncü maddenin metni. 

Anayasa Komisyonunca kabul edilen metne ge
lince, saldece şu söyleniyor: «Türk vatandaşları ken
dileriyle veya kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hak
kında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili ma
kamlara başvurma hakkına sahiptir.» Zaten onu 
Anayasa diyor, madde 3 te. 

Bir tek getirdiği, dilekçede bulunması zorunlu 
.^artlardır. Dilekçe sahibinin adı soyadı, imzası, iş 
ve ikametgâh adresi olacak. Bir de yenilik olarak; 
«Gönderilen makamda ihata yapılırsa doğru makama 
•gönderilir dilekçesi» deniyor. Bunun nasıl uygulana
cağının aslında biraz ayrıntılandırılması gerekir. İn
celenmeyecek dilekçeler zaten bellidir. Anayasada 
yok; ama getirilen yasa çok kısa olarak onları belir
tiyor. Vatandaşın yetkili makamlara yapacağı başvu
rularla ilgili bir başka yenilik yok; fakat ondan da
ha önemlisi, Büyük Millet Meclisine yapılacak mü
racaatlar hakkında herhangi bir usulü hüküm koyma
mış ve demektedir ki; «İBu 'İçtüzüğe ait bir yetkidir, 
İçtüzükte düzenleyelim.» Mümkündür, bir an için 
böyle düşünelim. 74 üncü maddede, «İBu hakkın kul
lanılma biçimi kanunla düzenlenir» dendiği için ka
nun bir konuyu bütün ayrıntılarıyla düzenleyebilir; 
yasama organının iradesi serbestir. İsterse bütün ay
rıntılarıyla düzenler; ama isterse yasama organı dü
zenleyeceği konunun ananoktalarını, Anayasa Mah
kemesinin mükerrer içtihatlarında belirtildiği gibi, 
esas noktalarını - tekrarlıyorum - ananoktalarını açık 
'seçik belirttikten sonra idare tekniğine ve teferruata 
müteallik olanların düzenlenmesini bir başka düzen
leyiciye bırakabilir. Şimdi burada benim endişem, Sa
yın ıBayazıt arkadaşım dle getirdiler, biz bu kanun 
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tasarısında, Anayasa Komisyonundan geçen metnin 
bütün hükümleri göz önünde tutulduğundan, acaba 
konuyu yeteri kadar'düzenlemiş oluyor muyuz? «Ka
nunla düzenlenir» açık prensibini, kanunla en azın
dan belli ölçüde ananoktaları düzenlenir diye anla
mak gerekirse müzakere usulü ve onların dalha ay
rıntılı bir biçimde komisyonda göreceği işlem konu
sunda İçtüzükte hüküm bulunması mümkündür ve 
dalha uylgun 'olur diye ıdüşünüruz. Sanıyorum ki, bu 
haliyle çok 'topal, çok güdük bir kanun tasarısı hu
zurunuza gelmiştir. 

Anlıyorum; Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanı
mız bu yasaların süresi içinde büyük Millet Mecli
sinden çıkarılması için büyük bir çaba İçindedir, tak
dire değer bir çaba içindedir, fevkalade istical etmek
tedir, Bakanlar (Kurulunun da, kendilerine taalluk 
eden konularda aynı duyarlılığı gösterdikleri görül
mektedir. Ancak bu doğrudan doğruya 'Büyük Mil
let Meclisini ilgilendirdiği için, birinci derecede Bü
yük Millet Meclisini ilgilendirdiği için, sanıyorum ki, 
gündemine hâkim olan Büyük Millet Meclisi lütfet
sin; IBüyük Millet Meclisine niyabeten çalışan Ana
yasa Komisyonumuz bunu biraz dalha ayrıntılı bir 
şekilde inceleyerek, bir hafta sonra bu Meclisin hu
zuruna getirsin. 

Saygılar sunarım. l(OP sıralarından alkışlar)., 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cahit Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

(ADALET BAKANI M. NEOAT EUDEM '(Mar
din) •— Sayın Başkan, Yüce 'Meclisin değerli üyele
ri; benden evvel gerek şahısları, gerekse grupları adı
na konuşan değerli arkadaşlarımızın sözlerinden şu 
hususları istihraç ettim: 

1. Türk vatandaşı olmayanların dilekçe verme 
hakkı ine olacaktır?. 

2. 140 sayılı Yasa'da olduğu gibi, Dilekçe Ko
misyonunun çalışmaları neden düzenlenmemiştir ve
ya 140 sayılı Yasanın neden ilgasi düşünülmektedir? 

iEvvela şu hususu arz edeyim!: Anayasamızın ikin
ci kısmı «Temel Haklar ve Ödevleri» başlığını taşır. 
Dilekçe hakkı bu kısım içinde ayrı bir bölüm olarak 
yer almıştır. Dikkat buyurulmuştur; «Temel Haklar 
ve ödevler» kısmında «Vatandaş» tabiri, «Vatandaş» 
deyimi, özellikle Türk vatandaşlarına tanınan haklar 
ve yüklenen ödevler yönünden geçmiştir. 

Maddelerin çoğunun başı «Herkes» diye başlar; 
herkes şu hakka sahiptir, herkes bu hakka sahiptir, 
şeklinde..Bir ımisâl vereyim!: 
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Anayasanın 112 nci maddesi; «I. Temel (hak ve 
hürriyetlerin niteliği 

MADDE ,12. — Herkes, kişiliğine (bağlı, dokunul
maz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürri
yetlere sahiptir» der; bu ve bunun gibi daha birçok 
maddeler... 

Binaenaleyh, hu temel hak ve hürriyetlere ait hü
kümler sadece Türk vatandaşlarına değil, Türk ol
mayan, insan olan herkes için bir nevi cihanşümul 
haklar ve hürriyetler ihtiva etmektedir. 

CAMİT TUTUM .(Balıkesir) — Tabiî, Anayasa
nın 16 ncı maddesi mahfuz değil mi? Anayasanın 16 
ncı maddesini lütfeder misiniz Sayın 'Bakan? 

ADALET SAİKANI M. INECAT ERDEM (De
vamla) — Tabiî, «Temel hak ve hürriyetler, yaban
cılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanun
la sınırlanabilir» deniliyor. Zaten, diğer temel hak ve 
hürriyetlerin de, kanunla sınırlanabileceğine dair hü
kümler vardır. Türk vatandaşlarına ait temel hak ve 
hürriyetler için de söz konusudur bu husus. 

(Bu itibarla Türk vatandaşı olmayan bir kişinin 
şu veya bu şekildeki müracaatını engelleyen herhangi 
bir durum söz konusu değildir. O da, usulü daire
sinde müracaatını yapar, gereği ne ise ilgili, yetkili 
makamlar yerine getirir. 

Bizim asıl düzenlediğimiz husus, Anayasanın 74 
üncü maddesidir. 74 üncü madde, «Vatandaşlar» di
ye başlar. Binaenaleyh, Anayasanın amir hükmüne 
uygun olarak biz, vatandaşlarımızın dilekçe hakkını 
nasıl kullanacaklarını; (Dikkat buyurun, dilekçe hak
kını. Dilekçe hakkı, vatandaşın en tabiî hakkıdır, 
vazgeç ilmez hakkıdır) bu hakkını kullanırken vatan
daş hangi yollara başvuracak, hangi usule uyacak, 
bunları düzenlemeyi amaç edinmiş bulunuyoruz. 

Müsaadenizle şimdi buradan 140 sayılı Yasaya 
geçiyorum. 140 sayılı Yasa 1961 Anayasasına uygun 
olarak komîsyonları kurmuş, karma komisyonun 
çalışma şeklini düzenlemiş. Bu (Kanunun gerekçesin
de aynen şöyle yazılı: 

ı«Bu vesileyle dilekçe hakkı ile ilgili hükümlerin 
niçin İçtüzük hükmü şeklinde değil de, kanun hükmü 
şeklinde vaz edildiğini izalh etmek gerekmektedir. Ger
çekten umumiyetle bu konudaki kaideler içtüzükler
de yer alır. Ancak, Anayasanın 62 nci maddesinin ka
bul ettiği sistem dairesinde, dilekçe hakkı ile ilgili 
usulî kaidelerin teşriî heyetin iç çalışmalarını tan
zim eden vesikada yani İçtüzükte yer almasını tayin 
ve tespit etmek mümkün olamamaktadır. Filhakika 
Anayasanın 63 üncü maddesinin son fıkrası muvace-

j besinde dilekçe hakkının belli bir heyet tarafından 
istimali bahis konusu değildir. Dilekçe hakkı her iki 
yasama meclisinde de istimal edilecektir. Ayrıca bir 
(Karma IKtamisyonun tesisi derpiş edildiğine ıgöre, bu 

I Karma Komisyona müteallik usulî kaidelerin de han
gi teşriî heyetin (İçtüzüğünde yer alacağını tespit et
mek kabil olamaz. Bir İçtüzük ancak ait olduğu teş
riî heyetin haiz bulunduğu yetkilerle ilgili hususları 
düzenleyebileceğine ve Türkiye 'Büyük 'Millet 'Mec
lisi Birleşik Toplantısı da dilekçeler konusunda hiç
bir yetkiye sahip olmadığına göre, bu konudaki kai
delerin Birleşik Toplantı İçtüzüğünde yer alması da 
mümkün görülmemiştir. Bu konudaki kaidelerin 
kanun hükmü olarak şevkine mani hiçbir kural da 
mevcut bulunmadığına 'göre, bu durumda bu kanun 
teklifini sevk ötmek hukuken en doğru hal çaresi ola-

I rak görülmüştür.» 

Malumunuz üzere, o zaman Millet Meclîsi ve 
Cumhuriyet Senatosu ayrımından kaynaklanmakta
dır. 

Şimdi (bizim getirdiğimiz sadece ve sadece vatan
daşın dilekçe hakkını kullanırken uyulması gereken 
hususlardır. Bundan sonrası, özellikle Dilekçe Ko
misyonunun çalışması tamamen Meclisin bir iç ça
lışmasıdır. Dilekçe Komisyonu diğer Meclis ko
misyonlarından çalışma bakımından herhangi bir 
farkı olmamak gerekir. Görevi icabı (Demin Sayın 
Tutum'un belirttiği şekilde) bazı incelemeler, araştır 
malar vesaireler yapması gerekiyorsa, bunlar İçtü
zükte rahatlıkla yer alabilir, 

Bu nedenle biz (Meclîsin çıkaracağı İçtüzükte bu 
hususu düzenlemesini öngördük ve yasaya buna dair 
herhangi bir hüküm (koymadık. 

Dikkat buyurun, tekrar ediyorum; biz sadece va
tandaşın dilekçe hakkını kullanma şeklini düzenle
meyi amaç edindik. Gerisi İçtüzüğe aittir. İçtüzük 
çıkınca onlar uygulanacaktır. Ancak, şu anda Mec
lis içtüzüğü henüz hazırlanmamış olduğu için, yine 
Meclisin Dilekçe (Komisyonunun içtüzük çıkıncaya 
kadar çalışmasını sağlamak üzere bir geçici madde 
konmuştur. O da, içtüzük çıkıncaya kadar 140 sa
yılı Yasanın uygulanacağına dair olan hükümdür. 

(Maruzatım bundan ibarettir, arz ederim efendim. 
(Alkışlar). 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

| BAŞjKıAN — Buyurun efendim. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; huzurunuza getirilen Dilekçe 
Hakkının Kullanılma Biçimine Dair Kanun Tasarısı, 
daha doğrusu buna bağlı olan Komisyonumuz raporu 
gördüğümüz kadarıyla bir hayli eleştiriye maruz kal
dı. Oysa tasarı pek öyle yüklü bir madde de taşımı: 

yordu. Tasarı yahut da Komisyon raporu, arz ettiğim 
gibi, pek yüklü olmasa bile, mana itibariyle herhalde 
yüklü bulunduğu içindir ki, bir hayli tenkit edildi, 
Ancak, tenkitlerin çoğunu her nasılsa biz anlayama
dık. Kısaca raporumuzu arz ettikten sonra bunu ce
vaben arz edeceğim. 

Komisyonumuza havale edilen Hükümet tasarısı 
ile Sayın Ercüment Konukman'ın teklifi alt komis
yon olarak incelenmiştir. Alt komisyonda tasarı ile 
teklif bazı hususlarıyla benimsenmiş ve bir teklifle 
bir tasarının mezci cihetine gidilerek bir rapor metni 
hazırlanmış ve Meclis Başkanlığına sevk edilmiştir. 

Yaptığımız nedir? Yaptığımız; Anayasamızın 74 
üncü maddesinde ifade edilen, dilekçe hakkının kul
lanılma biçimi kanunla düzenlenir, hükmüne bağlı ka
lınarak bir kanunun Yüce Meclis tarafından çıkarıl
ması işlemidir. 

Bu konuda bir tasarı, bir de teklif vardır. Arz et
tiğim gibi, mezcettik, getirdik ve huzurunuzda da ten
kit edildi. 

Tenkitlere bakıyoruz : Tenkitlerde deniliyor ki, 
(Çünkü bir hayli fazla) maddelerin •sıralanmasında 
hata vardır, muhtevada eksiklik vardır, kanunda ek
siklik vardır, yabancılara hak tanınmamıştır, icraî 
fonksiyonu yoktur... Bu son kısım üzerinde bilhassa 
Sayın Cahit Tutum Bey tenkit beyan ettiler. Onun 
üzerinde de bilahara açıklama arz edeceğim. 

Bizim tasarı ve teklif üzerinde yaptığımız nedir? 
Birincisi Kamu ile ilgili başvurularda (Ki, Anayasa

nın amir hükmüne göre vatandaş kamu ile ilgili dilekçe 
verebilmektedir) eğer vatandaşın dilekçesine safahat 
halinde cevap verilmişse, neticesinin de yazı ile bildi
rilmesinin hükme bağlanmasıdır. Yani vatandaşın di
lekçesine, eğer işlemin safahatı hakkında bir bildi
ri yapılmış ise bunun, neticesi alındıktan sonra da ya
zıyla bildirilmesini koyduk, Komisyonda bu konuyu 
tezekkür ederken gerekçe olarak şu husus üzerinde 
duruldu : 

İdare vatandaşa cevabında; «Vatandaşım, Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığından aldığımız cevaba 
sjöre yolunuz yapılmaktadır yahut da yapılacaktır, 
etüt ediliyor» diye bir yazı yazmışsa, lütfetsin dedik, 
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mademki vatandaşa ilgi duyuluyor, sonunda da, «Bu 
etüt yapılmıştır, 1985 yılında da başlanacaktır» şek
linde, bilfarz böyle bir cevabı da verebilsin dedik. 
Bundan başka idareye yüklediğimiz; yani Dilekçe Ko
misyonuna yüklediğimiz herhangi bir külfet yoktur. 

Diğer yaptığımız bir husus da, Sayın Bakanın da 
iarz ettiği gibi, değişiklik yapılmakta olduğu söylenen 
içtüzük hükümleri meriyete girinceye kadar 140 sa
yılı Kanunun tatbikini temin etmek için bir geçici 
madde ilave ettik. Fakat, Komisyona yüklenilirken 
asıl tenkitler, dikkat ederseniz, bizim burada yaptığı
mız bu değişiklikler üzerinde değil; adeta, kanunu 
yeniden yapmak, yeniden muhteva kazandırmak gibi 
bir tenkit cihetine gidildi. Bunu sırasıyla arz etmek 
isterim. 

Sayın Rıfat Bayazıt Komisyonumuzun üyesidir. 
Bu hususlar Komisyonda görüşülürken, kendisinin 
mUhalefet et!tiğ!i hususlar raporda sabittir. Ancak, mu-
halelföt etoıte'diği hususları da burada tenkit ettiler, 
hatta Malgna Cartamdan alıp sona doğru getirerek 
bir hayli tenkitlerde bulundular, takdim tehirde de 
hata yapıldığını söylediler; fakat Komisyonda bunu 
söylememişlerdi ve o hususta da hiçbir muhalöfet-
leri yoktur. Ancak unutulan şu husus var : Malgna 
Carta 1 200'1'erde İngifereMe kabul edilmiş olan, kra-
l'iyete karşı vatandaşın hakkıdır. Muhteva itibariyle 
de; misafir almamak, angarya yüklememek, gemiler
de çalıştırmamak gibi 'bazı hakları ihtiva eder. 1 200' 
lerden 2 000 yılına kadar ıgeçen 800 yıllık süre içe
risinde hak mefhumu itibariyle (Ki, o zamanlar va-
Itandaşın hakkı yoktu, herhangi bir krala karşı hak
kından söz edilemezdi) temin edilen bu dilekçe ver
me hakkı bir mütdberiyet kazanabiliyor idi. Bugün 
için, 800 yıl sonra dünyada dilekçe hakkı ile ilgili 
herhangi bir muhtevada hususiyet ide, ulûhıyyet de 
ulviyyet de kalmamıştır. Ancak, bidayet haklardan 
birisi olması, hürriyetlerden birisi olması itibariyle 
elan bütün devletlerin anayasalarında yer alafeilrnek-
!tedir. Bu itibarla bugün içtin dilekçe hakkım Magna 
Carta'nın muhtevasında görmek, bizce 1 200 yılla
rındaki îınıgifltere idaresine dönmek gibi bir şey ola
caktır. 

Tenkitlerden birisi de şuydu : «Yabancılara da 
dilekçe hakkı tanınsın, onlar haklarını neyle ala
caklar?» İBen o sayın konuşmacıya arz etmek işitiyo
rum, kusura bakmasınlar; biz bu dilekçe hakkını 
Yunanlıya mı verelim, Ispanyoîa mı verelüm, Belçi« 
kahya mı verelim, Portekizliye mi verelim? 
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M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — O zaman onlar
dan vergi de almayalım. Konut haklarını savunma
yalım, mülkiyet haklarını savunmayalım', onların. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZt ÇERÇÎ (Devamla) — Lütfedin efendim, 
lütfedin... 

BAŞKAN — Müdahalede bulunmayalım efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
RE|MZİ ÇERÇİ (Devamla) — İtalyan Anayasasına 
bakalım efendim, Türklere ne vermişler? Bakınız 
efendim : 

ıM,. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — 16 ncı madde 
teminat altına alıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Bir saniye efendim. 

İtalyan Anayasasının 50 inci maddesi; «Bütün 
vatandaşlar...» 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — 16 ncı maddeyi 
nazara alınız efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Niçin 
müdahale ediyorsunuz Sayın Üzel?. 

Siz cevap vermeyin Sayın Sözcü. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Affedersiniz, 

özür dilerim Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Efendim, yabancıya 
Anayasamızda hak tanıyoruz. 

İtalyan Anayasasının 50 inci maddesi şöyle : «Bü
tün vatandaşlar, kanunî tedbirler istemek veya müş
terek ihtiyaçları açıklamak üzere meclislere dilekçe 
gönderebilirler.» İbare gayet açıktır; «Bütün vatan
daşlar» diyor, «yabancılar» demiyor. 

İspanyol Anayasasına bakalım efendim, lütfedin; 
özellikle tashih ediyor, «tüm İspanyollar» diyor; «va
tandaş» da demiyor. 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Malumumuz 
efendim, zorlamayınız kendinizi. 

ANAYASA KOMIİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Bir saniye efendim, 
zorlamamız gerekiyor galiba. 

Şimdi, Belçika Anayasasına bakalım. 21 inci mad
desi; «Her vatandaş kamu makamlarına bir veya bir
kaç kişi tarafından imzalanmış dilekçeler göndermek 
hakkına sahiptir» diyor. Biz neyin peşindeyiz?.. Bu
nu da anlamak ialbiî bir hayli güç. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Btyopya'da (Bthiopia'dıa) nasıl sayın sözcü? 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen konu
nun ciddiyetini koruyacak mahiyette hareket edelim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZt ÇERÇİ (Devamla) — Efendim, elbette sos
yal muhteva (itibariyle 'bizden geridir. Biz onu ör
nek almıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, müdahalelere cevap 
vermeyin, siz devam edin. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REIMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Peki efendim. 

Bir diğer tenkit, sevk edilen 'kanunun muhtevası
nın eksik olduğudur. 

Komisyon olarak bizim de çok dikkatimizi çek
miştir. Gerçekten, vatandaşın dilekçe hakkı nedir, 
nasıl kullanacaktır, ne netice alacaktır, keyfiyeti üze
rinde Anayasa Komisyonu olarak, alt komisyon ola
rak bir hayli düşünmüşüzdür, bir hayli araştırma ve 
inceleme yapmışızdır. Kanunun maddelerini teker 
teker incelediğimizde görmüşüzdür ki, kanun olarak 
kupkuru gibi geliyor, gerçekten bir öz bulamamak 
gibi geliyor. Bunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz. 
Ancak, diğer devletlerin anayasalarını kütüphaneden 
temin ettik ve incelettirdik. Onlar nasıl bir hak tanı
mışlar; yani bir dilekçe verildiği zaman ne netice 
alabiliyorlar? Onların anayasalarında gördük ki, on
lar, böyle bir kanunla düzenleme külfeti de getirme
mişler meclise. Sadece böyle bir haktan, mücerret 
bir haktan bahsetmiş onların anayasaları. Dilekçe 
hakkının kullanılmasına dair bizim Anayasamızda 
hüküm vardır, bir kanunla düzenlenir, diye. Onlar 
böyle bir düzenlemeye ihtiyaç dahi duymamışlar ve 
sadece «dilekçe verebilir» şeklinde geçmiştir. 

Kendi eski anayasalarımıza baktık. 1924 Anaya
sasında da böyle bir hüküm yok. Ancak, 1924 Ana
yasası ile bugünkü durum arasındaki farkı arz etmek 
'isterini. 1924 Anayasasında, Meclis İçtüzüğünün 57 
nci maddesinde, icra ile ilgili hüküm vardır. Bu hü
küm Anayasanın bizatihi muhtevasından geliyor, o 
zamanki Meclisin yapısından geliyor. Zira, o zaman
ki Meclisin yapısı ile şimdiki Meclisin yapısı arasın
da irtibat yok. Yani, «Meclis rejimi» dediğimiz, re
jim asamblelerle olmaz; ilke olarak verilen bir hak
tır, Meclisin icraî görevi vardır. Bilmiyorum, arz et
mek istediğimi ifade edebiliyor muyum? Meclis, o 
zamanki bizatihi yapısı itibariyle, zamanın şartları 
itibariyle icraî fonksiyonu kendisi yerine getirebili
yordu; fakat bunu da yine hükümet üyeleri vasıta
sıyla yerine getirebiliyordu. Bu itibarla, o zamanki 
hak muhtevası ile, dilekçenin takip edeceği seyir iti-
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bariyle, bugünkü Meclisimizde dilekçenin seyrine im
kân yoktur. Zira, eğer dilekçeye idarî bir mahiyet 
izafe edebilecek olursak; yani idareye Dilekçe Ko
misyonunun kararının infazı yolunda bir külfet yük
leyecek olursak, bu sefer dönüyoruz Anayasaya ters 
düşüyoruz. Zira Anayasa. «Bütün idarî tasarruflar 
yargının murakabesine tabidir» der. Eğer Dilekçe 
Komisyonunun verdiği bu teşriî kararı infaz kabili
yeti verdirir ve idareye infaz ettirirsek, bu kere, bu 
bir karar olduğundan, kanun ve yönetmelik olmadı
ğından, murakabeden azade olmaktadır. Bu itibarla 
da Anayasanın hükmüne ters düşmektedir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Konukman'ın 
teklifi daha iyi halletmiş bunu; söylediğinizden da
ha iyi. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZt ÇERÇİ (Devamla — Onun için de biz, hiç
bir anayasada, (Burayı tekrar ediyorum) hiçbir ana
yasada olmadığını müşahede ettiğimiz bir icraî fonk
siyon, bir icraî mahiyet izafe etmeyi uygun bulama
dık ve sadece, arz ettiğim gibi, muhtevada fiilen ic
raî durumu kalkmış olduğundan, bir hüküm olarak 
kanunu getirdik ve o icraî kısmını biz de getirmedik. 
Mefhum olarak belki eksik bulduğumuzu arz ediyo
rum; ama fiiliyatta tatbikatı mümkün olamayacağın
dan böyle bir hüküm getirilememiştir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Şu halde, geri 
alın tamamlayın efendim: mademki eksik diyorsu
nuz... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZt ÇERÇİ (Devamla) — Efendim, müsaade 
ederseniz onu da arz ediyorum; fiiliyat mümkün de
ğildir. (ANAP sıralarından «cevap verme» sesleri, 
gürültüler) 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Fikir münakaşa
sı yapıyoruz burada... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZt ÇERÇİ (Devamla) — 'Kuvvetler ayrımı ol
duğundan, yasamanın kararını teşrii merci... (Karşı
lıklı konuşmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen karşılıklı konuş
mayalım efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Oradan laf at
masınlar efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oradan laf atmıyorlar. 
Sizin laf atmanıza karşı Başkanlığımızı uyarıyorlar. 

Buyurun, devam edin Sayın Sözcü. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Bir diğer tenkit edi
len husus, özel af dilekçelerinin, teklif metninde var 
olduğu halde Komisyonca çıkarılmış olmasıdır. Bu 
tenkit, zannederim Anayasanın 88 inci maddesini tet
kik etmeden ileri sürülen bir tenkittir. Zira Anaya
sanın 88 inci maddesi, «Kanun teklif etmeye Bakan
lar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir» der. Eğer özel 
af dilekçeleri üzerine, Dilekçe Komisyonuna bir iş
lem yapma, Meclise bir kanun teklifi sevk etme yet
kisi verirsek, bu kere Anayasanın 88 inci maddesiyle 
ters düşeceğiz. Bu itibarla da teklifteki o hükmü Ko
misyon olarak metinden çıkartmış ve huzurunuza bu 
şekilde sevk etmişizdir. 

Zannederim hiçbir eksiğimiz yok. Takdir Yüce 
Meclisindir. Arz ederim. (Alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efen
dim. 

135 sıra sayılı kanun tasarısının oylamasında oyu
nu kullanmayan var mı? Yok. 

Oy toplama işlemi tamamlanmıştır. Kupalar kal
dırılsın. 

(Oyların ayrımına başlandı) 
İBAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerinde 

başkaca söz isteyen var mı?. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru soracağız 

sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Yalnız şunu açıklayayım; soru sorma işlemine ge

çiyoruz. Başka söz isteyen var mı?. Yok. 
Bu itibarla sorudan sonra, tekrar söz istiyoruz 

iddiasında bulunuluyor da, o bakımdan hatırlatmak 
istiyorum. 

Buyurun Sayın Tutum, sorunuzu sorun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon Söz
cüsünün izahatına sadece teşekkür edilir. Zahmet et
tiler; belki bizini beklemediğimiz kendince çok önem
li bazı şeyleri söylediler. Ona bir şey diyemeyiz. 

Yalnız, Anayasa tartışması yapmıyoruz; Anaya
sada şöyle hüküm var, böyle hüküm var tartışması 
yapmıyoruz. Anayasada ne varsa o. 

Şimdi bizim sorumuz şu : 
(Sayın Başkan, getirilen metinde 'bazı eksiklikler 

var. Bunları acaba içtüzükte ikmal edebilir miyiz?. 
Vatandaşa ait siyasî 'bir hakkı içtüzükle düzenliyo
ruz; kanunla düzenlememiz gerekirken, düyorum. 
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Sayın Adalet Bakanımızın verdiği gerekçedeki o 
saygıdeğer fikirlere büyük 'hürmetim olimaikla bir
likte, en azından esaslarının kanunla düzenlenmesi 
gerektiği noktasından hareket ederek, örneğin; şimdi 
getirilen metin yazılı başvurma hakkı veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum, bu soru olmak
tan ziyade görüş ayrılığını ifâde ediyor. Görüş ayrı
lığı konusunda heyetiniz hakemdir. Bu itibarla sor
duğunuz konular soru değil, Komisyonla Hükümetle 
olan fikir ayrılığı konusudur. Bu itibarla soru olan 
kısmını lütfen sorun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, biri «şi
fahî başvurma» diye 'bir kavram tanımıyor. Çünkü, 
Anayasaımızun... 

BAŞKAN — Şimdi, gerekçelerini lütfetmeyin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Acaba 'bir metin
le içtüzükte böyle bir şey düzenlenebilir imi?. 

İkincisi; metin, yetkili makamların başvurma ha
linde verecekleri cevaplarda 'gerekçe arz etme mec
buriyeti olup olmadığını belirtmemektedir. Bu içtü
zükte telafi edilebilecek imidir?. 

Üçüncüsü; cevap verme zorunluluğu ki, sadece 
kişileri 'ilgilendiren konularda ancak yazılı olarak ce
vap verme zorunluluğu getirmektedir. Oysa yasama 
organı pekâlâ cevap verme zorunluluğunu, kamuyu 
ilgilendiren başvurular için de tanıyabilir. Bunu ne
rede tanıyacaktır?. Tüzelkişilerin durumu ne olacak
tır?. Ve daha buna mümasil birçok sorular var, jbu 
sorular eksiktir. 

Son 'bir soru da şu : Avmpa Konseyinin bir «İda
rî Usul Yasası» örneği vardır. Avrupa Konseyi üye
si birçok ülkeler bunu kabul etmektedir. Acaba Hü
kümet bir idarî usul yasasını bu Meclise getirmeyi 
düşünmekte midir?. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sorunun Hükümete taalluk eden kı
sımları var, Komisyona taalluk eden kısımları var. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendilim, değerli 
arkadaşımızın fikirlerini biz kanun 'tasarısında açık 
olarak belirtmişiz. Bir kere orada vatandaş, şifahî 
olarak değil, «Dilekçe ile müracaat eder» diyor. Bu
rada biz, müracaat usulünü tespit ettik. Müracaat 
usulü nedir, onu sıraladık, nasıl müracaat edeceğini 
sıraladık ve dilekçesinde ne gibi hususların buluna
cağını tespit ettik. Diğerleri vatandaşın kendi tale-
ıb'ne bağlıdır. Vatandaşın ne şekilde talepte buluna
cağını biz burada tadat edemeyiz, açıklayanlayız; bil-

| meyiz ki... Şunu şunu şunu dilekçe ile isteyebiliriz; 
ama bunun haricinde isteyemez, dilekçe veremez, 
şeklinde bir hüküm konamazdı. 

Bu iti'barla, anladığım kadarıyla arakdaşlarımızm 
| endişeleri bizce varit değil. Anayasada da zaten 

tasrih etrmş. Bu bir usul kanunudur; dilekçe verme 
usulü kanunudur. Buna göre usul hükümleri uygu
lanacaktır. 

Bu itibarla, anladığım kadarıyla arkadaşımızın 
kik edilirse 3 üncü ve 4 üncü maddeler gayet açık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, Sayın Tütum'un, idarî usulden ne
yi kastettiğini, affınıza sığınarak söylüyorum, anla
yamadım. Ancak, özel hukuka ait uluslararası usul 
hükümlerini İbJtÜva eden yasa, 1983 yılımda Meclİs-

I ten geçmiş ve yasalaşmıştır. 
Eğer bu idarî usulden neyi kasettiklerini açık

larlarsa, kendilerine şimdi veya bilahara gereken ce
vabı veririm efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Memnuniyetle. 
j BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Buyurun Sayın BayazıtH 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, Anayasamızın 74 üncü maddesinin son fıkra
sı, dilekçe hakkının kullanılma biçiminin kanunla 
düzenleneceğini vurgulamıştır. 

Yine Anayasamızın 95 inci maddesi, İçtüzüğün 
ne şekilde hazırlanacağını vurgulamıştır. 

İçtüzüğün hazırlanması, Ikaibulü ayrı bir prose
düre tabidir; kanunların hazırlanması ve kabulü ise, 

I Cumhurbaşkanının ilan etmesiyle tekemmül eden bir 
prosedür içinde cereyan eder. içtüzükler Cumhur
başkanı tarafından incelenip ilan edilmez. Burada 
biz bir tenakuza düşüyoruz. İçtüzükte dilekçe hakkı-

j nın düzenlenmesiyle vatandaşı öyle bir duruma so
kuyoruz 'ki, vatandaşları dildkçe halklarını bilme ve 
öğrenme bakımından sağlayacağı faydayı kullanmak -

j 'tan mahrum ediyoruz. Çünlkü İçtüzük ilan edilmiyor, 
j kanunlar Han ediliyor. Şimdi şu bakımdan Sayın Ba-
ı kana soruyorum: Nasıl terviç 'ediyorlar? Kanunların 

ilanı hakkında bir kanun var; fakat içtüzükler köy
lere kadar ilan edilimiyor. Vatandaş buna nasıl mut
tali olacaktır; Sayın Bakan lütfederler mli? 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu konudaki görüş
lerinizi grup adına bayan ettiniz. Sayın Bakan da, 
bu konuların Meclis İçtiüzüğüyle halledileceği konu-

I sunda geniş izahatlarda bulundular. Bu itibarla, or-
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tada bir görüş ve fMr ihtilafı var. Kanunun tümü 
ve maddeleri üzerindeki oylamada bu görüşler oy
larla halledilecek, oylarla Meclisimiz hakemliğini 
ortaya koyacaktır. Bu nedenle bu bir soru değildir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, 1967 senesinden... 

BAŞKAN — Sizin sorduğunuz suale daha evvel 
Sayın Bakan burada cevap verdi; «Bunlar İçtü
zükte düzenlenecektir» dedi. 

CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Vermedi. 
BAŞKAN — Zabıtlar meydandadır efendim. 
ADALET BAKANI M, NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, izin verirseniz cevap vere
yim efendim. 

BAŞKAN — Buna rağmen (buyurun efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, Sayın Bayazıt'la bizim anlaşama
dığımız nokta şu: 

Biz vatandaşın dilekçe ıhakkını ne şekilde kulla
nacağını, ne şekilde müracaat edeceğini, Anayasanın 
74 üncü maddesinin son bendiyle düzenledik. Meclis 
Dilekçe Komisyonunun, Adalet Komisyonunun veya 
Bayındırlık ve İskân Komisyonunun ne şekilde ça
lıştığı vatandaşı ilgilendirmez. 

Bu bir de şuna benzer: Bir idarî makama dilek
çe veren 'bir vatandaşın, o idarî makamdaki çalışma 
tarzını bilmesine gerek var mıdır? önemli olan va
tandaşın.... 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Soru o değil Sa
yın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Onu soruyor, lütfen. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hayır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Vatandaşı ilgilendiren sadece Anayasa ile 
haiz olduğu dilekçe haiklkını kullanmasıdır ve biz 
ona diyoruz ki, dilekçe hakkını şu şekilde kullana
caksın, ilgili makamlara başvuracaksın... 

CAHİT TUTUM ı(Balıkesir) — «Yetkili makam 
gerekçe bildirecek midir?» diye sordum, Sayın Ba
kan, cevap vermiyorsunuz. 

ADALET BAKANI M, NECAT ELDEM (De
vamla) — Efendim, ben size cevap vermiyorum, Sa
yın Bayazıt'a cevap veriyorum. 

Onun için, Dilekçe Komisyonunun iç faaliyeti 
Meclisin iç çalışmasıdır. Şu şekilde olması, bu şe
kilde olması tamamen Meclislin hazırlayacağı tüzü
ğe bağlıdır, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
TH COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, konu 
halledilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bir - iki cümley
le bir noktayı arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Sayın 
Baıyazıt'ın endişe ettikleri husus, tasarının 7 ndi 
maddesinde gayet açık olarak yazılı. Bir kere, di
lekçenin ne şekilde verileceği, nasıl tetkik edileceği 
meselemi İçtüzükle hallediliyor, bu vatandaşı ilgilen
dirmez. 

Neticelerin bildirilmesi meselesine gelince: 7 nci 
madde gayet açık. 7 nci madde ne diyor? «Türk va
tandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şi
kâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları 
başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin sa
fahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç iki ay 
içinde cevap verilir.» Bir kere, muamelenin safaha
tı hakkında, iki ay içinde cevap veriliyor. «İşlem 
safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca 
bildirilir» diyor. 

Bundan daha açık nasıl bir ifade olabilir?... 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki müza

kereler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

Amaç! 
MADDE 1.; — Bu Kanunun amacı, Türk vatan

daşlarının kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 
şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne ve yetkili makamlara yazı 'ile başvurma hakları
nın kullanılma biçimini düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
M. (NURİ ÜZEL ı(Bskişehir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Üzel. 
3. — Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması 

Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışiş-
ri komisyonları raporları (1/556) (S. Sayısı : 135) 
(Devam) 
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BAŞKAN — 135 sıra sayılı kanun tasarısjpa ve
rilen oyların sonucunu arz ediyorum: 

Verilen oy sayısı : 305 
Kabul : 301 
Ret : 4 

Bu suretle, Nükleer Maddelerin (Fiziksel Korun
ması Hakkında Sözleştaıeriin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Tasarı kanunlaşmıştır. 

4. — Dilekçe Hakkının Kullanılma Biçimine Dair 
Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'ın Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve Yetkili Makamlara Dilekçe ile 
Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara 
Bağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/602, 2/143) 
(S. Sayısı : 136) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Üzel, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
(M, NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Komisyon Sözcüsü tarafından, 
konunun çok derinlemesine teitkilk, edildiği belirtildi 
ama, beyanlarıyla maalesef ta iMagna Carta'nın dahi 
ne şekilde anlaşıldığını ve noksan anlaşıldığım da 
ortalya koydular. 

Temel hak ve hürriyetler bakımından dilekçe 
vermek, halikımızın Devlete karşı gösterdiği itimat 
ve Devletten beklediği hizmetlerde, Devlete yap
tığı müracaatlarda dilekçelerin ne şekilde verileceği, 
maksadını ifade ötme kabiliyetini dahi göz önünde 
tutmak açısından, çok önemli bir konudur. 

Sayın Komisyon Sözcüsü diyor ki: «Çolk dar bir 
şekilde, neden bu kadar söz söyleniyor?» Çok dar 
bir şekilde ama, bu kadar çok konuşulması, kendi 
beyanına göre, konunun çok büyük önem taşıdığını 
da ifade etmektedir. 

Maddelere geçtiğimiz için arz ediyorum. Kanun 
tekniğinde, maalesef şimdiye kadar... 

BAŞKAN — Sayın Üzel, 1 inci madde, «Bu ka
nunun amacı, Türk vatandaşlarının kendileriyle veya 
kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile 
başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemek
tedir» diyor. Yani kanunun amacını söylüyor. 

Bu itibarla bu istikamette konuşmanızı istirham 
ediyorum. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Evet efendim; 
ama ?maç, kapsam ve dilekçe hakkı... Bu 3 madde 
birbirine karışmış, tekrar edilmiş sözler. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde konuştuğu
nuz konuları burada da tekrar ederseniz, 1 inci mad
de üzerinde bir konuşma yapmamış olursunuz efen
dim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan; o zaman fuzulî konuşmalarım da olacak, 2 nci 
maddede, 3 üncü maddede tekrar söz almak duru
munda kalacağım. Onun için, 1 inci maddede fikrimi 
izah edip, sonra da diğerlerine geçmekte fayda vardır 
diye düşündüm. 

BAŞKAN — O maddeler geldiğinde söz alırsınız 
efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — özür dilerim efen
dim; o maddelerde vaktinizi almayacağım. Bu kadar 
ifade etmek kâfi. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Buyurun devam 
edin, isabetli... 

M. NURt ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, ko
nuşmama muhterem arkadaşlarım «isabetli» diyorlar. 
Demek ki, tenkitlerimizi çok isabetli karşılıyorlar, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — O ayrı bir konu efendim; o reylerle 
belli olacak. İsabetliliği, isabetsizliği hiç kimsenin tak
dirine bağlı bir konu değil efendim. 

M. NURt ÜZEL (Devamla) — Efendim, madde 
metinlerini burada hazırlarken çok dikkatli olmamız 
ve Meclisimizin düşüncelerini bir kanun yapma cüm
lesi içerisinde açık seçik ve olgunlukla getirmemiz la
zım. 

Bir konu görüşülürken, «Efendim, Anayasa bu şe
kilde diyor» şeklinde, Hükümet bir ifadede bulunmuş
tu. Şimdi aynı şeyi nasıl söyleyecek acaba? Anayasa
nın metninde «Yetkili makamlar» sözcüsü öndedir, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi» daha sonradır; «Yet
kili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
başvurma» diye yazar. 

O itibarla acaba kanun yapma tekniği açısından, 
Anayasaya uygunluk açısından böyle bir değişikliği 
yapmak Komisyonca uygun görülmez mi? Bu kadar 
geniş şekilde hazırlandığı Komisyon Sözcüsü tarafın
dan beyan edilmesine rağmen, daha başka maddeler 
geldiğinde de ifade bozuklukları ortaya çıkacaktır. 
Mesela 6 ncı maddeyi nazarınıza şimdiden arz ede
rim efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Bayazıt, buyurun. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; demin tümü hak-
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kında grubum namına görüşme yaparken, konuşma
mın son kısmında 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 
ncı maddeler üzerinde redaksiyon mahiyetinde Ko
misyona arz etmiştim, tekrar onu bir hatırlatmak is
terim. 

Anayasanın 74 üncü maddesi, yetkili makamları 
önde mütalaa etmiştir, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini daha sonra mütalaa etmiştir. Çünkü vatandaş ilk 
defa yetkili makamlara müracaat eder. Baktı ki, bir 
şey alamıyor, sonra Büyük Millet Meclisine müracaat 
eder. Anyasamn esprisinde de, maddenin tertibinde 
de bu vardır. 

Yüksek Komisyon hata etmiş; bendeniz de göre
memişim o zaman, ama sonra incelediğimde vâkıf ol
dum. Hatadan dönmek her zaman büyük bir fazilet
tir. Arkadaşlarımdan rica ediyorum; bunu tashih 
ederlerse memnun olurum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir konuyu, diğer 
maddeler üzerindeki konuşmalar bakımından, arz et
mekte fayda mülahaza ediyorum : Burada görüldüğü 
kadarıyla, 7 nci ve 8 inci maddelere muhalif kalmış
sınız. Bu itibarla... 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Ben ona muha
lifim demiyorum. Metinle mutabıkım. Yalnız hata 
ettik, hatanın düzeltilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, söz veremeyiz efendim. 7 nci 
ve 8 inci maddeler hakkında size söz verebiliriz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Türk vatandaşlarınca 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi ile idarî makamlara 
yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları 
kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dilekçe hakkı 
MADDE 3. — Türk vtfcandaşları kendileriyle ve

ya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara 
yazı İle başvurma hakkına sahiptirler. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Mideyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 
Etmeyenler... 3 üncü madde kaJbul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dilekçede bulunması zorunlu şartlar 
MADDE 4. — Türk vatandaşlarının Türkiye Bü

yük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verdik
leri veya gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibi
nin adı - soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh ad
resinin bulunması gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler.. 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Gönderilen makamda hata 
MADDE 5. — Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan 

bir idarî makama verilmesi durumunda, bu makam 
tarafından yetkili idarî makama gönderilir ve ayrıca 
dilekçe sahibine de bilgi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kalbul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İncelenemeyecek dilekçeler 
MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisine 

veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen di
lekçelerden; 

a) Belli 'bir konuyu İhtiva ©timeyen, 
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla 

ilgili olan, 
c) 4 üncü maddede gösterilen şaftlardan herhan

gi birini taşımayanlar, 
încelenemezler. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİİ ÜZEL '(Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; ifade bakımından demin arz 
ettiğim 6 ncı maddeye şimdi geldik. 

Anayasa Komisyonu raporunun bu madde hak
kındaki söylediği söz şu : 

«Tasarının 6 ncı maddesi aynen kalbul edilmiş, 
ancak cümlelerin uyumu bakımından gerekli düzelt
me yapılmıştır.» Yapılan düzeltmeyi ben şimdi siz
lere okuyorum : Maddeyi okuduk :aima, bir de va
tandaşın veyahut benim ağzımdan okunduğu şek
liyle anlayalım. 

ı«Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili ma
kamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; a) Bel
li bir konuyu ihtiva etmeyen, 

tncelenernezler.» 
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(b) fıkrası : «Yargı mercilerinin görevine giren 
konularla ilgili olan, 

İneelenemezler.» 
t(c) fıkrası «4 üncü maddede gösterilen şartlar

dan herhangi birini taşımayanlar, 
Incelenemezler.» 
(Buradaki cümle düzgünlüğü acaiba nerede? (ANAP 

sıralarından «Redaksiyon» sesleri) 
Redaksiyon ise, Komisyon lüıtfen Büyük Millet 

Meclîsi huzuruna 'bu redaksiyonları yerinde incele
yerek, zamanında yaparak getirsin. Bizim bunlarla 
uğraşacak vaktimiz olmasa gerek. 

O itibarla Komisyon bunu yeni baştan nazara al
sın. Bunu teklif ederim. 

ISaygıIar sunanım öfend'im. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, burada «taşıma
yan dilekçeler» ifadesi (c) fıkrasına ilave edildiği tak
dirde iSayın Üzerin ıgörüşüde dahil edilmiş olur mu? 

İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Görüş değil efen
dim, metin düzeltilsin. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Efendim, #mdi Hükü
met tasarısında, dikkat edilirse biz bir değişiklik yap
mışız; oradaki «dilekçeler» tabirini birinci cümlenin 
sonuna almışızdır. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hükümetin yap
tığı çok daha iyi, Komisyon bozmuş.! 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Arkasından, «herhangi 
(birini taşımayan» taibiri vardır Hükümetin tasarısın
da, biz bunun sonuna «1ar» eki getirmişizdir, çoğul-
laştırmışızdır. 

©u itibarla, (a), <%), (c) fıkralarını birbirine bağlı 
olarak mütalaa ettiğimizde cümle yapısı itibariyle ve 
gramer itibariyle buradaki «1ar» takısı diğer «olan» ve 
«etmeyen» 1er manasını da taşıyacağından, biz onun 
(Tezekkür edilmiştir Komisyonumuzda, arkadaş doğ
ru bir şey yapmıştır, bizim de dikkatimizi çekti) o şe
kilde tanzimini daha uygun bulduk; Türkçe itibariyle 
gramere daha uygundur, diye o şekilde arz ettik efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu (a) fıkrasına, 
«Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler» desek, zanne
diyorum 'bir ifade düzgünlüğü hâsıl olmuş olur. Bu 
konuya iştirak eder misiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Bize göre ters oluyor 
efendim. 

BAŞKAN — O halde, 6 ncı madde üzerinde baş
kaca söz isteyen olmadığına göre, 6 ncı maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi 
MADDE 7. — Türk vatandaşlarının kendileri ve 

kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili 
makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya ya
pılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sa
hiplerine en geç iki ay içinde cevap verilir. İşlem sa
fahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca 
bildirilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Ben is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
Çalışma süremizin bitmesine 10 dakika kalmıştır. 

Gerçi geriye kalan maddeler de çok az kalmıştır; fa
kat süremizin bitmesine az bir zaman kalmasına rağ
men, önerge verilebilir ve konuşma olabilir düşün
cesiyle bu kanun tasarısının müzakeresinin bitimine 
kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenleY... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; Anayasanın 74 ün
cü maddesinin 2 nci fıkrası aynen şöyledir : 

«Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe 
sahiplerine yazılı olarak bildirilir.» 

Sayın Hükümetin getirmiş olduğu, Bakanlar Ku
rulundan geçen teklif de aynı mahiyettedir. Ne ya
payım, Hükümet kendi teklifine sahip çıkmıyor; biz 
bunu burada savunuyoruz... 

Komisyonun kabul ettiği ve benim muhalif kal
dığım metin aynen kabul edilecek olursa, Devletin 
üzerine birçok masraflar yüklenmiş olur. Ben bu ba
kımdan, aynen Anayasanın bu .maddesindeki ilkenin 
kabul edilmesini (Hükümetin teklifi de öyleydi) rica 
ediyorum. 

Takdir sizlerindir. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuru

ların incelenmesi 
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MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderilen dilekçelerin, dilekçe komisyonunda ince
lenmesi ve karara bağlanması esas ve usulleri Türki
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; Anayasanın 74 
üncü maddesinin bu defa son fıkrasını, 8 inci madde 
münasebetiyle okuyorum : 

«Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzen
lenir.» Bu, Anayasanın uyulması zorunlu bir hük
müdür. İl1 inci maddeye göre Anayasa hükümleri
ne yasamanın, yargının ve idarenin tamamıyla uy
ması zorunludur. 

Sayın Bakan, 1924 Anayasasının kabulünden son
raki Dahilî Nizamnameyi esas göstererek, o zaman 
tek meclisti, bil ahara 1961 Anayasasıyla çift Mec
lis oldu, çift Meclis esasında ayrıca bu iki meclisin 
karma komisyonunun kurulması içtüzükle olmaz, bu 
kanunla çıkarılmıştı, denildi. Halbuki o eski iki mad
dede de kanunla düzenleneceği hükmü yoktur. O za
man bu içtüzükle düzenlenebilirdi. Halbuki 74 üncü 
maddede kanun tatbikatına kesin olarak uyumluluk 
vardır. 74 üncü maddenin son fıkrasında, «Bu hak
kın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir» denildi. 

Sayın Ercüment Konukman da zaten bu kendi 
teklifini bu maddeden ilham alarak getirmiştir. Evet, 
teklifin içinde belki bazı bizi tatmin etmeyen husus
lar olur. Bu, ancak müzakere ile meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlar, bunu içtüzüğe veriyoruz. 
içtüzüğe vermek çok tehlikelidir. İçtüzük köylere kadar 
ilan edilmez. Kanunların ilan mecburiyeti hakkında
ki 1928 senesinde çıkan bir kanunumuz var, halen 
yürürlüktedir. Bu yasa kaymakamlara, karakollara, 
bucak müdürlerine, valilere, kanunların köylere ka
dar yayılması hususunda genel hüküm getirmiştir. 
Kanun yayılır; fakat içtüzük gitmez. Vatandaş nere
den bilecektir bu içtüzüğü? 

İçtüzükte belirlenir diyoruz görüşme biçimleri, 
kimlerin Büyük Millet Meclisine müracaat edeme
yeceği, susu, busu... Bunların teferruatını vatandaşla
rın bilmesi lazım ki, Büyük M'illet Meclisine hangi 
konularda müracaat edebileceğini bilsin. Bu husus
ta bir açıklık yok. 

Onun için benim deminden beri ısrarım; Anaya
sanın maddesine sadıkız, bu maddeler halkın yüzde 

91'inin üstündeki oylarla kabul edilmiştir, biz bu 
maddeleri uygulamak zorundayız. Benim bütün en
dişem budur. Siz de katılırsanız minnettar kalırım. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, buyu
run. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Çok kısa bir maru
zatta bulunacağım. 

Efendim, Sayın Bayazıt'ın temas ettiği husus yu
karıdaki maddelerde yazılı. Yani vatandaşı ilgilendi
ren hususlar daha yukarıdaki maddelerde, bilhassa 
7 nci maddede yazılı; vatandaş neyi yapacak 4 üncü 
maddede yazılı; nasıl müracaat edecek, ne netice 
alacak, Bunları Dilekçe Komisyonu kendisine bil
direcek. 

Dilekçe Komisyonunun dahilî çalışmasına taalluk 
eden 8 inci madde vatandaşı ne diye alakadar eder? 
8 inci madde ne diyor : «Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gönderileı dilekçelerin, Dilekçe Komisyonun
da incelenmesi ve karara bağlanması esas ve usulleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösteri
lir.» Bitti... Madde budur, yoksa vatandaşı ilgilendi
ren hususlar yukarıdaki maddelerde yazılı. Vatanda
şa cevap verilecek, alınan netice bildirilecek, hepsi 
yukarıda yazılı. Ne şekilde müracaat edeceği yazılı. 

Burada komisyonun çalışma usulü hakkında bir 
de hüküm getirilmiştir. Endişeleri yerinde değildir 
efendim. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan hüküm 
MADDE 9. — 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı 

Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Mecli
sine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İnce
lenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine 
Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayazıt. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; sonunda haklı olduğumu 
anlayacaksınız. Büyük iş yapanlar, küçük şeyleri göz
den kaçırıyorlar; onu vurgulayacağım. 
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Sayın Başbakana teşekkür edeceğiz, bu tasarının 
oylanmasını sağladı; tasarı yüksek huzurlarıyla oy
lanacak ve kabul edilecektir. 

Arkadaşlarım, Anayasa Komisyonu, biraz önce 
sözcü arkadaşımızın izahatından anladığımıza göre, 
çok şümullü ve derin çalışmalar yapmış, bu kanun 
tasarısıyla ilgili içerik yönünden büyük raporu ha
zırlamış. Bunu hazırlarken, tabiî büyük işler yapıl
dığı sırada küçük şeyler gözden kaçabilir, burada 
bir küçük şey gözden kaçmış. 

Sayın Başkanın, öbür geçici maddede konuşma
nız gerekir, demesi icap ediyor bir noktada; ama atı 
alan Üsküdar'ı geçmesin diye, müsaadeleriyle bu 
maddede 'konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, müdahalemiz tabiî 
olacaktır. Şöyle ki, 140 sayılı Kanun neden mülga 
oluyor? Bunun üzerinde konuşacaktınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Evet Sayın 
Başkanım; ben Önceden kendimi şöyle bir savunayım 
dedim. 

Arkadaşlarım, 140 sayılı Kanunu bu madde ile 
kaldırıyorsunuz, altındaki geçici madde ile de, kal
dırdığınız kanuna atıf yapıyorsunuz. Bir tezat var 
gibi ortada. Hepimiz anlayalım lütfen; hem 140 sa
yılı Kanunu kaldırıyoruz, hem de geçici madde ile 
140 sayılı Kanunun bazı hükümlerini uygulamada de
vam ettiriyoruz... Bu bir tezat değil midir? Lütfen 
bu değerlendirilsin. Komisyon ve Hükümet bunu de
ğerlendiriştin; ben bunda bir tezat görüyorum. Belki 
çok ufak diye değerlendirirsiniz, ama 'büyük iş ya
pılırken bu ufacık şey gözden kaçmış, bence önemli 
bir konu, lütfen bunun açmazına düşmeyelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu mevzu 
Komisyonda konuşuldu, arkadaşımızın temas ettiği 
gibi, «Yukarıda kaldırıyoruz, aşağıda niye yürürlük
te tutuyoruz» diye. Dikkat ederseniz aşağıdaki mad
de geçici maddedir ve esas itibariyle 140 sayılı Ka
nun yürürlükten kalkmakla beraber, yeni tüzük ha
zırlanıp mevzuu halledince, bu meriyetten kalkma 
hükmü baki kalmak şartıyla, o zamana kadar Dilek
çe Komisyonunun ne şekilde işlem yapacağım tespit 
için geçici maddeye vuzuh getirdik. «140 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır, ancak şu şartlarla bu 
kanun da yürürlükte katacaktır» şeklinde anlamak 

lazım gelir. Geçici madde bu şekilde anlaşılırsa va
ziyet meydana çıkar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
9 uncu madde üzerinde başka söz isteyen var 

mı?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum, 
GEÇÎCÎ MADDE — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya ka
dar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilek
çelerin incelenmesi ve Karara Bağlanmasının Dü
zenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun 
çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur, 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, deminki konuşmamda da arz etmiştim, Ana
yasanın 177 nci maddesinin bir (e) bendi var. Ana
yasaya göre çıkarılması öngörülen bazı özel kanun
lar var; 140 sayılı Kanun da aynı şekildedir. 140 sa
yılı Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümleri 
yürürlüktedir ve yürürlüğü de devam edecektir. Ma
demki yukarıda maddeyi kaldırıyorsun, hiç değilse 
bunu aşağıda söyleme. Yitıe bu hüküm olduğu yerde 
kalır. Birbirleriyle tenakuza düştüğü için ben bu 
maddeye muhaüf kaldım. Tenakuzu daima gidermek 
lazım. 

Şimdi, 177 nci maddenin (e) bendi o kadar açık
tır ki; Anayasaya aykırı olmayan kanun hükümleri 
yürürlüktedir. Zaten 140 sayılı Kanuna göre Yüce 
Mecliste Dilekçe Komisyonu kuruldu. Dilekçe Ko
misyonu çalıştırılıyor; kanun yürürlükte. Biz şimdi 
bunu bir geçici maddeyle..? 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, şu hususu zapta ge
çirmek isterim. Bu geçici madde üzerinde size zuhulen 
söz vermiş bulunuyorum. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Orada var, 
muhalifim efetıdim. Başka bir arkadaşın üzerine ya
zılmış o. 

BAŞKAN — 7 nci ve 8 inci maddelere muhalifim 
demişsiniz. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Geçici madde
de de var efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
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RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Hatta Başkan
lık Divanında tab edilirken başka bir arkadaşın is
minin altına yazılmış. Muhaliflik bana aitti. Ben lü
zumsuz söz almam. 

BAŞKAN — Tashih ettim efendim, buyurun de
vam edin. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, arz ettim, Anayasanın 177 nci maddesi
nin (e) bendi kaldığı müddetçe bu maddeyi siz kal
dıramazsınız ve geçici maddeye de koyamazsınız. 

Onun için takdirlerinize arz ediyorum. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başkaca söz 
isteyen var mı? Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.., Geçici madde kabul edilmiş
tir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 

Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN -— M'adde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE İl. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Oyumun rengini 
belirtmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım, bu mevzu üzerinde çok söz aldı
ğım için 'hepinizden özür dilerim. 

Yalnız, bütün bu müzakereler esnasında dikkati
mizi çöken husus şu : Muhalefet kanadı demek iste
miyorum; çün'icü »bir kanunun uygun çıkması konu
sunda hep 'beraber olalım yalnız bu taraftaki arka
daşlar konuştu; iktidar partisi de demek istiyorum, 
tüm milletvekili arkadaşlarımızdan bu taraftakiler-
den konuşan olmadı. Acaba bu kanun üzerinde, bu 
temel.hak ve hürriyetlere dayanan bu kanun üzerinde 

bir tetkik mi yapmak fırsatını bulamadınız, bir fikri
niz mi olmadı? (ANAP sıralarından gürültüler.) 

Lütfen yanlış anlaşılmasın efendim. (ANAP sıra
larından gürültüler) Yanlış anlaşılmasın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen, (başkalarının 
konuşup konuşmama hakkını siz burada tenkit ede
mezsiniz; ancak «şu şu sebeplerden dolayı buna be
yaz rey vereceğim veya kırmızı rey vereceğim» di
yebilirsiniz. Başka bir gruptan söz alan olur veya 
olmaz efendim. 

<M. NURÎ ÜZEL (Devamla) — Onu arz ediyo
rum. Yaptığımız konuşmalar, muhalefet konuşması 
değildir arkadaşlarım, bunu vurgulamak istiyorum, 
özür dilerim yanlış anlaşıldı ise. Yaptığımız konuş
malar, illa bu kanunun çıkmaması için bir muhale
fet konuşması değildir. (ANAP sıralarından «Hani 
muhalefet» sesleri) Ben varım efendim. (ANAP sı
ralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya imkân ver
meyin sayın milletvekilleri. 

M'ÜNİR F. YAZICI '(Manisa) — Sayın Başkan, 
lüzumsuz 'konuşturmayalım efendim. 

BAŞKAN — O lüzumlu konuşturup konuştur
mamak Başkanlığın takdirine mevdu bir konudur. 
(Gürültüler) 

'M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Hükümetin getirdiği, komisyonların get'ird'iğî ta
sarının çok daha mükemmel çıkması için yaptığımız 
konuşmalardır. Bunun hattındaki fikirlerimizi söy
ledik. Redaksiyon bakımından hatalar vardır, esas 
fikirler bakımından hatalar vardır, noksanlıklar var
dır. Vatandaşlardan gayri kiş'ilerin, Anayasanın te
minatı altında olan vatandaşlardan gayri kişilerin 
de Anayasanın 16 ncı maddesi muvacehesinde, 
acalb'a bu kanun içerisinde 'halklarının düzenlen-
mesii uygun olmaz mı? Türk vatandaşı olmayan 
herhangi bir kişi kendi dilinde b'ir dilekçe ver
meye kalkarsa ne olacak? Anayasaya göne, Türk 
Devletinin dili Türkçedir ama, bir düzenleme ge
tirirken Anayasanın 16 ncı maddesi karşısında ne 
yapılacaktır? 

O itibarla, Komisyonun yaptığı çalışmaya da 
, teşekkür ederiz; ancak Sayın Konukiman'ın getirdiği 
teklif son derece (güzel, daha mükemmel, fakat bu 
taraifta yapılanların uygunluğu biraz şüpheli. (Kabul 
edilemiyor, noksandır, hatalıdır; birtakım Anayasa 
hükümlerine dahi uyulmamaktadır. Şunu arz ede
yim : Kalkınma planlarının bütünlüğünün korurima-
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sı hakkında bir kanun geçirdik, bu kanuna giren 
«birçok hükümlerin aslında içtüzüğe girmesi lazım. 
Komisyonda görüşüldüğü vakit, «Hayır efendim bun
lar kanuna girer» dendi. Lütfen açıp hakiniz, söy
lediğimin aynısıdır; Planların Bütünlüğünün Korun
ması Hakkındaki Kanunda getirilen 'birtakım usulî 
hükümlerin içtüzükle getirilmesi lazımken, kanunla 
getirilmiştir. 

Sayın Bakan «Kanunlar pek talbiidir ki millete 
aittir» dedi, İçtüzükler de meclise aittir. Öyleyse, ka
nun içerisinde İçtüzük hükümlerini nasıl getiriyo
ruz? Şu halde kanunla düzenlenmesi lazım gelen bir 
hususu niçin şimdi içtüzüğe 'bırakıyoruz? Bunlar 
çelişkilidir arkadaşlarım. Bildiğim kadarıyla, aklımın 
yettiği kadarıyla izah etmek istedim. Onun içindir ki 
oyumun renıgi kırmızıdır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın mille'tvekileri, 6 ncı madde
deki maddî hatayı Başkanlığımız ifade etmişti; şöy
le ki : (a) bendinde «Belli bir konuyu ihtiva etme
yenler», (b) bendinde de «Yargı mercilerinin göre
vine giren konularla ilgili olanlar» şeklinde değişik
lik yapılması, düzeltilmesi lazım geldiği konusunda 
Anayasa Komisyonunu ve Hükümeti uyarmıştık. 

Bu itibarla, kanun tasarısının tümünü maddî ha
taların bu şekilde düzeltilmesi kaydıyla oylarınıza 
sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kanun 
tasarısının tümü kalbul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 
Çalışma süremizin dolması sebebiyle, sözlü so

rularla, gündemde bulunan ve gündeme girecek olan 
tasarı ve teklifleri sırasıyla görüşmek için, 6 Kasım 
1984 Salı 'günü saat 15.00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.12 

« • » ••• 
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Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu : 

KanunlaşmıştiTi 

< 

ADANA 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sanoğlu 
tbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğİu 
Kâzım tpek 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 

üye sayısı : 400 
Oy verenler : 305 
Kabul «denler : 301 
Reddedenler : 
pe'kimserler 
Geçersiz oylar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

4 

94 

1 

(Kabul edenler) 

Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahıinkaya 

ANTALYA 

Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
ismail Dayı 
Fenni tılimyeli 
Necat Tunçsdper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunüş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
ilker Tuncay 

ÇORUM 

Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENÎZLt 

Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 

'Malhmud Al'tunakar 
Şehmuz Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
ismail Üğdül 
Muhüttin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıdırım Akbulüt 
Veysel Varol 
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ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuru) Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Ünal Yaşar 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRÎ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
thsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Söfanenoglu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatima Mihriban Erden 
Musltafa Kemal Toğay 
îbraJhüm Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Alii îhlsan Elgin 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bdhiç Sadi Abbasoğlu 
B, Doğanoan Aikyürek 
Yaşar Albayrak 
Sabit Batutnlu 

Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayalettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
tsmail Safa Giray 
Yılmaz Îhlsan Hastürk 

I Ömer Ferruih Ilter 
Mehmet Kafkaslııgfl 
Doğan Kasaroğlu 
R. Ercüment Komukman 
Fenidun Şakir öğünç 
Turgut özal 
İbrahim Özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Ali TanrıY»r 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

I KAYSERİ 
I Nuh Mehmet Kaşıkçı 

İbrahim özbıyık 
I Mehmet Üner 
I Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
I Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
I İsmet Ergül 

Tevfik Güneş 
KOCAELİ 

I Osman Nuri Akyol 
I Mustafa Batgün 
I Salih Güngörmez 

Orhan Otağ 
KONYA 

I Vecihi Akın 
I Abdurrahman Bozkır 
I Ziya Ercan 
I Salim Erel 
I Altınok Esen 
I Nihat Harmancı 
I Haydar Koyuncu 
I Kemal Or 
i Emin Fahrettin özdilek 
I Saffet Sert 

Abdulalh Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

I Mustafa Uğur Ener 
I 'Mustafa Kalemli 
I A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet tlhami Kösem 

I Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
I Abdullah Çakırefe 

Mehmet Timur Çınar 
I İsmail özdağlar 

Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 

I Münir Fuat Yazıcı 

İ MARDIN 
Süleyman Çelebi 

I Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUGLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaa 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MU§ 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Bliçer 
Halit Barış Can 
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SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Sogancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 

Veoihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Fahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

ADANA 
A.hmet Akgün Albayrak 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliiceoğlu 

AFYON 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoglu 
(t. A.) 

AMASYA 
ismet özarslan (İz.) 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp 
Halil 'İbrahim Karal 
(Bşjk. V.) (İz.) 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
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TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atatever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman iflahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
İlhan Aşkın 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

DENÎZLÎ 
İsmail Şemgün 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 
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TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

"""VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yığdırır (tz.) 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

İÇEL 
'Mehmet tKocaibaş (İz.) 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mucip Ataklı 
imren Aykut 
Hüseyin Avni Güler 
Alltan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tülay Öney 
Kemal Özer (tz.) 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
LuCfüllah 'Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Özdemir Penlvanoğlu 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abdulihalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Kadir Demir 
Sabri Irmak 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAMSUN 
Hasan Altay 

(Oya katılmayanlar) 
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MALATYA 
Metin Eımroğlu 

MANİSA 
Mustafa İzci 
Mekin Sarıoğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioglu 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan Öztürk 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoglu 

ZONGULDAK 
îsa Vardal 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL 

>>•<< 

— 73 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

20 NÖİ BİRLEŞİM 

1.11.1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
HAŞKANLI&IN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YİER ALACAK İŞLER 
3 ~~ 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL'GÖRÜŞME ME MECLİS ARAŞ-

TIRMASI YAPILMALINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ 'SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

2. — İçel Mille'Üvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer 'alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1157) 

3. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

4. — İstanbul Milletvekili Dbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
Soru önergesi (6/169) 

5. — Rize Milletvekili Fehmi Me'mişoğlu'nun, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin. Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Âltun-
ofcar'ın, Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muha
faza ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/180) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İline içme suyu sorununa iliş
kin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/182) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İplik Falbrikası projesine Miskin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar (Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/184) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik so
rununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

11. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli öze1! teknik 'bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındıruk ve İskân Bakanından 
sözlü soru Önergesi ı(6/187) 

12. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in 
•Soma Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/188) 

13. — Rize Milletvekili Turgut Halft Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

14. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskdbirhk'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

15. — Erzurum Mille'tvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, Devletin üreticilere olan borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önengesi (6/192) 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/194) 

17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Dev
let İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

(Devamı arkada) 



18. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 
«İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanunu» gereğince yapılan çalışmalara 
ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/199) 

19. — Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakal-
lıoğlu'nun, Adapazarı Merkez İlçeye bağlı köylerde 
kullanılan içme suyunun klorlanmasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

7 
KANUN TASARI VE TEIKUİFLER'İYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Kbıriisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82"ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — Ankara Milletlvekili Hazım Kütay'ın, 
21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda 

Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/118) (S. Sayısı : 137) (Da
ğıtma tarihi : 30.10.1984) 

X 3. — Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması 
Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişle
ri komisyonları raporları (1/556) (S. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi: 30.10.1984) 

4. — Dilekçe Hakkının Kullanılma Biçimine Dair 
Kanun Tasarısı ve İştanlbül MilletJvekili Ercüment 
Konükman'ın Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve Yetkili Makamlara Dilekçe ile 
Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara 
Bağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/602, 2/143) 
(S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 30.10.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 137 

Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın 21 . 2 . 1967 Tarih ve 832 
Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna 
Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (2/118) 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

21.2.1967 Tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek- Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederim, 
Hazım Kutay 

Ankara Milletvekili 

.GENEL GEREKÇE 

Halkın kendisinden toplanan vergilerin nasıl kullanıldığının denetlenmesi yolundaki istekleri ve hüküm
darların hazmderindıekli varlıkları kullanan görevlilerin 'tasarruflarını denetleme arzuları, hükümdarlık dönem
lerinde Sayıştay sayılabilecek kurumların kurulmasına yol açmış ve 'bunların ilki ondördüncü yüzyıl başın
da ingiltere'de kurutanıştur. Bugünkü anlamda Sayış tayların, ortaya çıkışları ise pariamentolann kundana-. 
ya ve gerçek işlevlerine kavuşmaya başladıkları ondokuzuncu yüzyıla rastlamaktadır. Gerçekten yapısal özel
likleri nedeniyle parlamentoların 'bütçeyi bütün evrelerinde ve ayrıntılı olarak denetleme imkânına sahip 
(bulunmamaları parlamento adına görev yapan ve uzmanlardan oluşan Sayıştayları» kurulması ihtiyacını 
doğurmuşta. 

Rejim 'biçimi ne olunsa olsun bütün ülkelerin devlet kuruluşları arasında yer alan Sayıştay'lar veya ben
zeri yüksek denetleme organlan, önceleri devlet faaliyetlerinin hemen tümünü kapsayan klâsik bütçenin 
uygulanmasını denememek ve bunun sonuçlarım adına denetim yaptıkları parlamentoya b'ikürmek görevini 
üsttlenmişlerdür. Devletin ekonomik ve sosyal hayatın düzenlenmesindeki rolünün giderek artması üzerine, 
bu gelişime paralel olarak Sayıştaylann denetim alanları da genişlemiştir. Gerçekten Türk Sayıştayına kay
naklık eden Fransız Sayıştayında denetimin bakanlıklardan ve idarî özerkliğe sahip kamu idarelerinden baş
layıp mahalli idarelere, sosyal güvenlik kuruluşlarına ve sayıları l̂ Cryl bulan kaımu ikltisadî teşebbüslerine 
kadar uzanması, günümüz Sayıştaylarının denetim alanlarının genişliği hakkında yeterince fikir vermekte ve 
diğer ülkelerde de benzeri gelişmeler mtişafhade edilmektedir. 

Sayıştayiarm kuruluş ve işleyişleri ülkelerin özelliklerin* göre değişiklikler gösteriyorsa da, denetim sö-
ouçiaınnın değerlendirilmesi açısından bunları iki grup ta toplamak mümkündür. 

Denetim bulgularının bir bölümü kendi yapılan içinde kesinleşen Sayıştaylar ki, bunlar devletin yapısı ve 
işleyişi yazılı hukuk kuralarına dayanan Kıta Avrupası ülkelerinin devlet kuruîuşlan arasında yer almakta 
ve «Hesap" Mahkemesi» olarak adlandırılmakttadır. Bu tür Sayıştaytarın denetim bulgularından bîr bölümü 
yargılama yöntemiyle hüküm veya kesin hüküm tesis edilerek kendi organ ya da kurullarınca sonuçtandırfî-
makta, yangı yoluyla sonuca bağlanmayan denetim bulguları ise genellikle uygunluk bildirimleri ya da rapor
larla parlamentoya sunulmaktadır. 
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İkinci tür Sayışıtayiarın deneftlim sonuçları uygunluk bildirimleri ya da raporlarla parlamentoya sunulmak
ta ve denetim sonuçlarının tamamı parlamentoca karara bağlanmaktadır, 

Sayıştayların hemen hepsinin, ülkeden ülkeye farklı biçimde kendini göstermekle birlikte, temelde aynı 
olan ortak özellikleri bulunmaktadır. Sayıştayların kamu fonlarının kullanımını Parlamento adına dendtle-
meleri, yürütme erki dışında ve bağımsız oluşları, işlevlerinin gereği olarak meslek mensuplarının temina
tına ayrı bir özen gösterilmiş bulunması ve hatta bir çok ülkede meslek teminatının anayasada gösterilmiş 
olması Sayıştayların ortak özellikleri olarak görülmektedir. Bel'irltilmesi gereken bir başka ortak özellik de 
israfın ve kamu fonlarının verimsiz kullanımının nasıl önlenebileceği, amaçlananların daha düşük maliyet-
leılle nasıl gerçekfeş;tirildbileceği gibi konuların araştırıl masının Sayıştayların tiemel faaliyetleri arasında yer al
masıdır. Kuruluş amacı gereği denetim sonuçları hakkında parlamentolara raporlar sunmaları Sayıştayların 
ortak özelliklerinden bir başkasını oluşturmaktadır. 

Türk Sayıştayının kuruluş ve gelişiminde batıya parasl'el bir durum görülmektedir. Baltı Alvrupalda Sayış
tayların ortaya çıktığı dönemlerde Osmanlı imparatorluğunda «Islahat Harekeleri» yaşanmalkıta, devlet bün
yesinde bazı değişiklikler yapılmakta ve yeni bazı kurumlar oluşturulmaktadır. Bu yeni kurumlardan biri 
î<$62 yılında kurulan Diivanı Muhasebattır. Dilvanı Muhasdbaıt o dönemdeki Fransız Sayıştayı esas alınarak, 
denelim bulgularının bir bötemü yargısal yolla kendi iç'inde kesinleşen hesap mahkemesi olarak kurulmuş
tur. Sunulan «arz ifcezJkeresi»nin padişah tarafından kabulü ile kurulmasından yaklaşık üç yıl sonra, 29 Nisan 
1865 tarihinde nizamnamesi yayımlanarak Sayıştaym yapısı, gjörev ve yetkileri bir statüye bağlanmıştır. Bu 
nizamnameye göre Sayıştay biri Maliye diğeri Muhakeme olmak üzere iki daireden meydana gelen; neza
retler ile diğer kurdl'uşların gelir, gider ve muhasebe işlerini deneltleyen yarigı ydtlkisüyle donatılmış bir or

gandır. 
Kuruluş, görev ve yetkileri 1876 Anayasasının 105-107 nci maddelerinde yer alan Sayıştay, 1878 tarihli 

Kararnameyle yeni bir hukukî nitelik kazanmıştır. Geniş ölçüde Fransa mevzuatından esinlenerek hazırla
nan 1878 tarihli Kararnamenin, Sayıştaym tarihi gelişimi içinde önemli bir yeri vardır ve daha sonra çıka-
rıllan 2514 sayılı Dilvanı Muhasebat ve 832 sayılı Sayıştay Kanunlarında bu Kararnamenin Merini bulmak 
mümkündür. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisinin açılmasından (Kurtuluş Savaşının sonuna kadar geçen süre içimde, 
Sayıştaya mevdu görevler 1922 tarihli Avans Kanunu gereğince, Meclis içinden seçilen komisyon tarafın
dan gerçdkleşitirilmiş; 24 Kasım 1923 tarihinde 374 sayı ile «Divanı Muhasebatın Surelti intihabına Dair 
Kanun» çıkarılarak Cumhuriyet döneminde Sayıştay yeniden kurulmuştur. 

Sayıştaym 1924 Anayasasının 100 üncü maddesinde yer almasından sonra çıkarılanı 1050 sayılı Muhasefbei 
Umumiye Kanunu ile Sayıştaym görevlerine ilişkin bazı esaslar getirilmiştir. 

Fransa, İtalya ve Belçika mevzuatı esas alınarak hazırlanan 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu 1 Hazi
ran 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5 Ocak 1953 tarihinde çıkarılan 5999 sayılı Kanunla bazı maddeleri 
değiştirileni Divanı Muhasebat Kanunu 1967 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 

1961 Anayasası Sayıştaya ıgenel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarım Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek; sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak; ka
nunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak; Türkiye Büyük Millet Meclisine ke-
sınhesap kanunu tasarıları hakkında uygunluk bildirimi sunmak görevlerini vermiştir. 

Sayıştaym, hesap ve işlemlerin hukuka uygunluğunun tespiti ile sorumluların sorumluluklarını ve sorum
luluk derecelerini kapsayan yargılama faaliyeti 1961 Anayasasının 127 nci maddesindeki «kesin hükme bağ
lama» deyiminde ifadesini bulmuş, böylelikle Sayıştaym kuruluşundan beri kullandığı yargı yetkisi bir anayasal 
ike haline gelmiştir, öte yandan 1961 Anayasasının 127 nci maddesinde Sayıştaym kuruluşu, İşleyişi, denetim 
usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, 
Başkan ve üyelerinin teminatının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 1961 Anayasasının andan maddesine 
1488 sayılı Kanunla, Silahlı Kuvvetler elinde bulunan devlet mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetlenmesi usullerinin, millî savunma hizmetleriinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla 
düzenleneceği yolunda bir fıkra eklenmiştir. 

* 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 137) 
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Sayıştayın bugünkü kuruluş ve işleyişi 21 Şubat 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile bur Ka-; 
nunıun bazı maddelerini değiştiren ve bu Kanuna bazı maddeler ekleyen 21 Mayıs 1970 tarih, 1260 sayılı; 
16 Ekim 1981 tarih, 2534 sayılı Kanunlarla düzenlenmiştir. 

Anayasamızın Sayıştayı düzenleyen 160 inci maddesinde görev ve yetkileri, kuruluş, işleyiş, denetleme 
usulleri, mensuplarının haklan ve teminatları bakımından 1961 Anayasasında öngörülen ilkeler geniş ölçüde 
korunmuş; anılan mülga Anayasada Sayıştay, yürütme bölümünün iktisadî ve malî hükümler kesiminde yer 
almış iken, yargı yetkisini haiz olması ve fonksiyonunun özelliği göz önünde tutularak, yargı bölümünde 
özel bir kesime alınmıştır. Sayıştay kararlarına karşı idarî yargı yoluna başvurulamayacağı vurgulanmak su
retiyle, 1961 Anayasasından sonra hukuk alan,nd:ı ve ilgili.yüksek yargı organlarında Sayıştayın tartışma ko
nusu yapılmış olan kesin hükümlerinin niteliği açıklığa kavuşturulmuştur. Bunun dışında 1961 Anayasasında 
yer almayan, İlgililerin Sayıştayın kesin hükümleri hakkında karar düzeltilmesi isteminde bulunabilmeleri, 
vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler 'haktin da Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmaz
lıklarda Danıştay kararlarının esas alınması ilkeleri getirilmiştir. 1961 Anayasasının 127 nci maddesinin kamu 
iktisadî teşebbüslerinin denetlenmesine ilişkin son fıkrası hükmü Anayasamızın 165 inci maddesinde bağımsız 
olarak düzenlenmiştir. Anayasamızın kesinhesaplara ilişkin 164 üncü maddesinde kesinhesap kanunu tasarıları 
ile genel uygunluk bildirimlerinin sunulma süreleri kısaltılmış; Sayıştay yargısının kesinhesap kanunu tasarısı ve 
genel uygunluk bildirimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması ile bağlantısı kaldırılmıştır. 

Yeni Anayasanın Sayıştaya ilişkin 160 inci maddesi karşısında yürürlükteki 832 sayılı Sayıştay Kanunuyla 
düzenlenmiş bulunan Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, denetim usulleri, mensuplarının nite
likleri, teminatları ve diğer özlük hakları hakkında esastan bir değişiklik yapılmasına gerek yoksa da; Anayasayla 

. yeni getirilmiş bulunan ve yukarıda belirtilen ilkelerin tam olarak uygulanabiilmesi yeni yasal düzenlemeleri 
gerektirmektedir. 

Anayasada yer alan karar düzeltilmesi yolu, Sayıştay Kanununun 79 uncu maddesinde mevcut olmakla be
raber bu hüküm gerek düzeltme isteminde bulunacaklar gerekse karar düzeltme nedenleri bakımından sınır
lıdır. Oysa Anayasada karar düzeltilmesine ilişkin olarak "«Sayıştayın kesin hükümleri hakkında İlgililer yazılı 
bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bu
lunabilirler.» denilmek suretiyle, Sayıştayın kesin hükümlerine karşı düzeltmenin kimler tarafından ve hangi 
sürede istenebileceği belirtilmiş, başkaca sınırlayıcı bir hüküm getirilmemiştir. Anayasa koyucu tarafından Sa
yıştay kararlarına karşı idarî yargıya başvurma yolu kapatılırken karar 'düzeltilmesi yolunun öngörülmesi kar
şısında düzeltme isteme hakkının kesin hükmün tarafları olan ilgililere tanınması ve bunlar tarafından ileri 
sürülen bütün iddialar göz önüne alınarak kararın her yönüyle yeniden görüşülmesi olanağının sağlanması 
anılan Anayasa hükmünün bir gereği olmaktadır. Öte yandan Anayasanın 160 inci maddesinde sözü edilen 
ilgililerin, bu maddeye ilişkin gerekçede açıklandığı üzere kanunla belirleneceği tabiidir, ilgililer, hesap ve 
işlemleri kesin hükme bağlanan sorumlular, işlemi oluşturan kamu görevlilerinin bağlı olduğu daire ve kurum 
lar, Sayıştay denetimline giren kamu fonlarının kullanılmasını izlemek ve denetlemek durumunda olan Ma
liye Bakanlığı ile onun temsilcisi olan Sayıştay Savcısıdır. Halen uygulama da bu yolda olup Sayıştay Kanu
nunun 63 üncü maddesi gereğince Sayıştay ilamları anılan görevlilere, daire ve kurumlara tebliğ eldiılimekted'ir. 
Belirtilen düşüncelerden hareketle karar düzeltimesi hakkının! tam ve kâmil olarak kullanılmasını sağlayacak 

düzenleme yapılmıştır. , 
Anayasanın 160 inci maddesinin ikinci fıkrasında vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hak

kında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararlarının esas alınacağı belir
tilmiştir. Sözü edilen konularda Sayıştayın kesin hükümleri sorumlular ve sorumluların hesap ve işlemleri 
hakkında olup bu kesin hükümlerden dolayı sorumlularca idarî yargıya başvurulamayacağı Anayasa ilkesi 
olduğu cihetle, taraflarından biri ve konusu Sayıştay kararıyla aynı olan bir Danıştay kararının ortaya çık
ması söz konusu değildir. Ancak Sayıştayın kesin hükmüne konu teşkil eden işlemin hukukî sonuçlarından 
etkilenen üçüncü kişilerin Sayıştayın kesin hükmünden önce veya sonra ihtilâf yaratarak Danıştaya başvur
ması sonucu alınan kararlar veyahut da Sayıştay yargısına konu olan işlemin dayanağını oluşturan mevzuat 
hakkında bir suretle alınan karar sonucu Danıştayın içtihadı ortaya çıkmış olabilir ve bu karar ve içtihatlar 
Sayıştayın bu husustaki karar ve içtihatları ile uyuşmazlık halinde bulunabilir. Burada Danıştayın idareyi dahi 
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bağlamayan iMişarî nitelikteki kararlarının uyuşmazlığa konu olmasının ve dolayısıyla esas alınmasının söz 
konusu olmadığını özellikle belirtmek gerekir. Sayıştay yargısının özelliği itibariyle Sayştay kararlarıyla diğer 
yargı organları kararları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, Uyuşmazlık Mahkemesinin görevleri arasında 
sayıknadığı için, vergi ve benzeri malî yükümlülükler ve ödevlere ilişkin Sayıştay ve Danıştay kararları ara
sında uyuşmazlık bulunduğu takdirde Danıştay kararlarının esas alınacağı belirtilerek bu konuda çözüm ge
tirilmiştir. 

Sayıştay ve Danıştay kararlarını idare yerine getireceğine göre, uyuşmazlık bulunduğunum iddiası halinde, 
kararlar arasındaki uyuşmazlık her zaman açık ve kesin olmadığından bir yorumu gerektirecektir. Bu halde, 
idare, Danıştay ve Sayıştayın kaçarlarım yorumlamak durumunda olacaktır. Oysa Anayasa koyucu uyuşmaz
lığın tespitine ayrı bir önem atfederek diğer yargı organlarının kararları arasındaki uyuşmazlığın çözümü 
için bir yüksek mahkeme olan Uyuşmazlık Mahkemesini görevli ve yetkili kılmıştır, öte yandan uyuşmazlığın 
varlığını tespitin idareye bırakılması halinde, Sayıştayın kesin hüküm ihtiva eden ilamlarının yerine getirilmesi, 
idarenin takdirine bırakılmış olacak ve bu ilamlar hukukî sonuç doğurmayan birer belge haline gelecektir. 
Bu itibarla, Sayıştay ve Danıştay kararları arasında uyuşmazlık bulunduğu hakkındaki ickiialarm bu organ
larca incelenmesi ve kendi yöntemleri içinde sonuçlandırılması en uygun yol olarak kabul edilmek gerekir. Bu 
görüşlerin ışığında gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Yeni Anayasamızda genel uygunluk bildirimlerinin sunulma süreleri kısaltılmış; ayrıca 832 sayılı Sa
yıştay Kanununun çıkarılmasından sonra 1961 Anayasasında 148*8 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Silahlı 
Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarınım denetlenmesi usullerlinin kanunla düzenleneceği öngörülmüş ve 
bu hüküm yeni Anayasada da yer almış olmasına rağmen bugüne kadar yasal bir düzenleme yapılmamış bu
lunduğundan; Sayıştayı Kanununda bu Anayasa hükümleri doğrultusunda gerekli değişiklikler önerilmiştir. 

Anayasa gereğince yapılması gerekli olan ve yukarıda belirtilen değişikliklere ilaveten uygulamada şikâyet 
konusu olagelen sorumluluk halleri için yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

Yürürlükteki mevzuatımıza göre Sayıştayın denetimine talbi daire ve kurumlarım gelirlerini toplayan, harca
malarını yapan, mallarını idare eden ve «sorumlu» diye adlandırılan kamu görevlileri, mevzuata aykırı bu
lunan işlemleri dolayısıyla; sağlanan değer, hizmet, mal ve diğer yararlar göz önüne alınmaksızın söz konusu 
işlem sonucu yapılan ödemelerin, gelir noksanımın veya noksanlaşan mal ve değerlerin tamamını tazminle yü
kümlü tutulmaktadırlar. Daha genel bir anlatımla, sorumlular, idarelerine bırakılan kamu fonlarından ve mev
cutlarından peşinen sorumlu sayılmakta, bu fonların ve mevcutların kullanımının mevzuata uygunluğunu ka
nıtlamak zorunda kalmakta, mevzuata uygunluğunu kanıtlayamadıkları eksilmeleri tazminle yükümlü tutulmak
tadırlar. Her ne kadar 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununda değişiklik yapan 24 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile bazı durumlarda mevzuata aykırı işlemleri dolayısıyla sorumluların sorumluluğu, bir 
devlet zararının doğmuş olması şartına bağlanmış ise de; 832 sayılı Sayıştay Kanununda yer alan ve mevzuata 
aykırılığı gerekli ve yeterli sayan sorumluluk ilkesi esas itibariyle geçerliliğini korumaktadır. Oysa fonların ve 
mevcutların kullanımı karşılığı bir hizmet veya mal alınmış, daire veya kurum yarar sağlamıştır. Bu değişimde 
daire veya kurumun bir zararı dahi söz konusu olmayabilir. Bu durumda, yapılan bir iş, hizmet ve mal alı
mında veyahut gelirlerin toplanmasında sadece mevzuatın öngördüğü kurallara uyulmaması nedeniyle görevli» 
lerin bu iş, hizmet ve mal karşılığı ödemeden veya mevcutlardaki eksilmenin ya da noksan toplanan gelirin ta
mamından sorumlu tutulmaları adil görünmemekte; hatta daire ve kurumun haksız zenginleşmesinden bile 
söz edilebilmektedir. Bu uygulama ilgililerin yakınmalarına neden olduğu gibi Sayıştayca da öteden beri 
üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Bu görüşlerden hareketle, mevzuata aykırı işlemleri sonucu bir 
zarar ortaya çıkmışsa, sorumluların bu zararı tazminle yükümlü tutulmaları ilkesi benimsenerek, Sayıştay Ka
nununda bu hususu sağlayacak değişiklik yapılmıştır. Zarardan sorumlu tutulma ilkesinin yanısıra zarara 
neden olmayan mevzuata aykırı işlemin sorumlularının en çok birer aylıkları tutarında tazminle yükümlü 
tutulalbilmeleri veya haklarında disiplin kovuşturması yapılması öngörülerek bu durum da müeyyidesiz bı
rakılmamıştır. 

Bu düzenlemelere ilaveten uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların kuruluş kanununda yapılmasını gerektir
diği değişiklikler de gerçekleştirilmiştir. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 14 üncü maddesinde, birer hesap mahkemesi olarak düzenle
nen dairelerin bir başkan ve dört üyeden kurulacağı; başkan ve iki üyeden oluşan kurulun hükme yetkili ola
cağı, Temyiz Kuruluna ayrılmış üyelerin, diğer üyelerden birinin herhangi bir nedenle bulunamaması ha-
ünde, daire başkanının çağrısı üzerine daire toplantılarına katılabileceği öngörülmüştür. 

iBu hükümler karşısında, kuruluşu tam olarak dairelerde, Temyiz Kuruluna ayrılmış bulunan daire üyeleri, 
-.. daire kurullarına ya hiç katılamamakta ya da Temyiz Kuruluna ayrılmamış üyelerden birinin bulunamaması 

hainde kurulda bulunabilmektedir. Bu nedenle de dairelerin Temyiz Kuruluna ayrılmış üyelerin daire hüküm 
ve kararlarında katkıları olamamaktadır. 

Oysa ki, üyelerin tümünün daire toplantılarına katılmaları ve alınan karar ve hükümlerde söz ve oy sa
hibi olmaları, işlevlerinin bir gereği olduğu gibi, karar ve hükümler, bütün daire üyelerinin görüşlerinin tartı
şılması sonucu ortaya çıkacağından daha sağlıklı olacaktır. Bu nedenle benzeri yargı organlarında da olduğu 
gilbi Sayıştay dairelerinin bir başkan ve dört üyeyle toplanmaları ve karar vermeleri esasının getirilmesi 
uygun bulunmuştur. 

Daire başkan ve üyelerinin izin, münhal ve sair nedenlerle görevde bulunamamaları halinde, dairelerin 
toplanamamaları durumu da göz önünde tutularak, dairelerin üye sayısının hizmet gerekleri ve koşullara göre 
belirlenmesini temin edecek değişiklik yapılması bu değişiklikle dairelerin yeterince üyeden kurulması öngörül
müştür* 

Üye sayısının ise, kadro düezni içinde çözüleceği doğaldır. 

Yeni getirilen sisteme göre uygulama yeri kalmayan 14 üncü maddenin son fıkrası çıkarılmış; Anayasanın 
164 üncü maddesinde belirlenen süreler göz önünde tutularak genel uygunluk bildirimlerine ilişkin raporlarla 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak diğer raporların doğrudan Genel Kurulda görüşülmesi; ancak ge
rekli hallerdes dairelerin görüşlerinin alınması esası benimsenerek anılan maddenin (b) fıkrası bu görüşler 
doğrultusunda değiştirilmiştir. 

Bu arada, 14 üncü maddeyle Kanunun diğer maddeleri arasında uyum sağlanması için gerekli redaksiyon
lar yapılmış; dairelerce verilecek hüküm çeşitleri 61 inci maddede düzenlendiği için, bu maddenin dairelerin 
yangı görevini belirten (a) fıkrasındaki beraat ve tazmin hükmü verileceğine ilişkin hüküm çıkarılmıştır. 

Maddenin daire başkanlığına vekâleti düzenleyen 4 üncü bendi hükmüne göre, bir daire başkanının Bi
rinci Başkanlığa vekâlet etmesi halinde, daire başkanlı ğı görevini de yürütüp yürütemeyeceği uygulamada te
reddüt konusu olmuştur. Vekâlet halinde vekil, asilin bütün yetki ve sorumluluklarım üstlenmiş olacağı, Bi
rinci Başkanın dairelerde, başkanlık yapması Kanunun genel esprisi içinde mümkün bulunmadığına göre, Bi
rinci Başkanlığa vekâlet eden daire başkanının da dairesinde başkanlık etmesi hizmetin gereğine uygun düş 
meyecektir. Anılan fıkra hükmü bu görüş doğrultusun- da yeniden düzenlenmiştir. 

IMadde 2. — ,832 sayılı Sayıştay Kanununun 21 inci maddesinde Birinci Başkanın Sayıştayın en büyük 
amiri olduğu, Sayıştayın genel işleyişinden sorumlu bulunduğu belirtilmiş, Kanunun diğer bazı maddeleri ile 
de Sayıştay Başkanına hizmetin yürütülmesi için çeşitli görevler verilmiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesinin 
Sayıştay bütçesinden harcama yapılmasını gerektirdiği açıktır. Görevin ifası ile ilgili olarak Sayıştay Başkanı 
hizmet tevdi etmekte, yüklenmelere girişmekte, sözleşme yapmakta, lüzum müzekkerelerini onaylamaktadır. 
Ancak, giderin ödenmesi aşamasında verile emrini imzalayıp saymana ödeme izninin verilmesi, Millet Meclisi 
Başkam veya görevlendirdiği idare amiri tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa ita amirliği yetkisi bir 
bütün olup bütçeden yapılacak giderin yüklenme ve ödeme aşamalarındaki tüm işlemler üzerinde yetkili olmayı 
gerektirir. Bir giderin yüklenme aşamasında yetkili bulunan Sayıştay Başkammn giderin ödenmesi aşamasında 
yetkisiz sayılması açıklanması güç bir husustur. Kaldı ki Sayıştay bütçesinden yapılacak harcamaların ita 
amirliğini Millet Meclisi Başkanına veren bir hüküm Sayıştay Kanununda ve diğer kanunlarımızda yer al
mamış, Sayıştayın ita amirliği bu güne kadar teamül ile yürütülmüştür. Böyle olmakla birlikte Millî Güvenlik 
Konseyince çıkarılan ve 20.9.1980 tarih ve 17111 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «Belirli Kamu Görevli-
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lerine Bakanlık ve Amiri italik Verilmesine Dair 10 sayılı Karara Ek Karar» la 1050 sayılı Yasanın 10, 13, 62 
ve 71 inci maddelerinde belirtilen amiri italik yetkisinin Sayıştayda Sayıştay Balkanı tarafından kullanılması ön
görülmüştür. 

Genel ve katma bütçeli idarelerini ita amirliği genel olarak 1050 sayılı Kanun ile düzenlenmiş, Kanunan 
71 ve 117 nci maddeleriyle bu yetki idarelerin başında bulunan amirlere verilmiştir. Bununla birlikte, Ana
yasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay gibi Anayasal kuruluşların ita amirliği uımıumî hükümlerin istisnası olmak 
üzere, anılan kuruluşların özelliği ve özerkliği de nazara alınmak suretiyle ita amMiği, Sayıştay dışında, kuruluş 
kanunlarıyla başkanlarına verilimıiştir. 

IBu açıklamalar ışığında ve benzeri kuruluşların ka nunlarındaki hükümler de göz önünde tutularak 21 inci 
maddeye Sayıştaym ita amirliği yetkisinin Sayıştay Başkanına verilmesini temin edecek bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 3. — Sayıştaym görevlerini düzenleyen 28 inci maddenin genel uygunluk bildiriminin verilmesine 
ilişkin III üncü bendinde, AnayasarMi 164 üncü maddesiyle belirlenen yeni süreler göz önünde tutularak ge
rekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 4, 5. — 1961 Anayasasının 127 nci ma ide sine 1488 sayılı Yasayla «iSilalhlı Kuvvetler elinde bu
lunan Devlet Mallarının Türkiye Büyük Milelt Meclisi adına denetlenmesi usulleri, millî savunma hizmetle
rinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak ka ı m la düzenlenir.» şeklinde bir fıkra eklenmiş, 1982 Ana
yasasında da bu fıkra aynen korunmuştur. 

Gerek 1961 Anayasasının 127 nci gerekse 1982 Anayasasının 160 inci maddelerinin 1 inci fıkra hüküru-
lerine göre Sayıştaym görev ve yetkilerini üç bölümce toplamak mümkündür: 

1. Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider, ve mallarını denetlemek, 
% Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, 
3« Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak. 
Anılan maddelerde son fıkra olarak yer alan söz konusu hükümle Silahlı Kuvvetler elinde bulunan Dev

let mallarının sadece denetlenmesi usullerinin, millî savunma hizmetlerinin gerejktirdiği gizlilik esaslarına uy
gun olarak kanunla düzenlenmesi öngörülmüş olup, kanunla düzenlenecek husus, birinci bölümde belirtilen 
denetleme göreviyle sınırlıdır. 

Bu nedenle, 2 nci bölümde belirtilen görev ve yetkisi içinde bulunan sorumluların hesap ve işlemlerinin 
kesin hükme bağlanmasının, Sayıştaym yetkisi dışında bırakıldığı yorumunu çıkarmak mümkün değildir. 

1961 Anayasasından sonra çıkarılan 832 sayılı/ Sayıştay Kamunu ile silahlı kuvvetler elinde bulunan Dev
let malları için, özellikleri göz önünde bulundurularak, genel, denetleme usulleri dışında usuller tespit edilece
ği ve bu usullerin ilgili bakanlıklarca belirleneceği öngörülmüş; bu ilke, 1488 sayılı Kanunla 1961 Anayasa
sına alınmıştır. Gerek 832 sayılı Kanurida yönetmeliğe bırakılan gerek Anayasada kanunla düzenlenmesi ön
görülen hususun sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını da kapsayıp kapsamadığı ko
nusunda Milî Savunma Bakanlığı ile Sayıştay arasında görüş birliğine varılamamış; sorun, bugüne değin çö
züme kavuşturulamamıştır. 

Bu itibarla, soruımiluların hesap ve işlemlerinin Sayıştay yangısına tabi olacağı; denetleme usullerinin ay
rıca düzenlenebileceği ilkesi benimsenmiştir. Ancak, bu usullerin yasada belirtilmesi yerine günün koşuları 
ve gereklerine göre Sayıştaym da görüşü alınmak suretiyle bir yönetmelikle düzenlenmesi uygun bulunmuş; 
bu esaslar dairesinde 38 inci maddenin sıon fıktiası değiştirMlmişitir. 

Mevcut Kanunda, askerî kadrolar, özellikleri göz önüne alınarak ayrı bir denetim usulüne tabi tutulmuş 
.olup, bu ilke aynen benimsenmekle birlikte ilgisi itibariyle Kanunun 30 uncu maddesinde bir fılkra ile yeni
den düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Sayıştay Kanununun sorumluluk hallerini gösteren 45 inci maddesi genel gerekçede belir
tilen görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 

Mevzuata uygun bulunmadığı kesin hüklme bağlanan hesap ve işlemlerinden doğan Hazine zararını so
rumluların tek basma veya ortaklaşa ve zincirleme tazminle yükümlü tutulmaları hükme bağlanmıştır. 

Zarar anılırken kullanılan «Hazine» kavramı, aslında Sayıştaym denetimine ,taibi tüm idare ve kurumları 
kavramaktan uzak olmakla beraber yerleşimi! bir kavram olması nedeniyle denetim© tabi, tüm daire ve ku
rumların zararlarını ifaıde etmek amacıyla «Hazine zararı» deyimi kuHanıümıştıi1. 
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Hazine zararının dairelerce saptanmasında esas alınacak kıstaslar madde metninde sayılmış; ancak sa

yılanlar dışında da dairelerin Hazine zararının varlığına karar verebilmeleri saklı tutulmuştan 
.Bu suretle, Hazine zararının bulunması halinde, bu zararın tazmini sağlanmış, ayrıca, Hazine zararına ne

den olmayan mevzuata aykırı işlemi yapan sorumluların bu tasarrufları da müeyyidesiz bırakılm'aımi'ştır. 
Yürürlükteki hükümlere göre, mevzuata aykırı işlem sonucu yapılan gider ve alınamayan gelirin tamamını 

sorumlular tazminle yükümlü olmaktadırlar. Bu defa yapılan düzenleme ile sorumluların bazı sübjektif et
kenlerle ya da hizmetin gereklerinin zorlanmasıyla iyi niyete dayalı ve fakat mevzuata aykırı tasarruf yap
ma durumunda kalmış olabilecekleri gibi, doğrudan kendi .hata ve kusurları sonucu böyle bir tasarrufta bulu
nabilecekleri de göz önünlde bulundurularak mevzuata aykırılığının mahiyet ve ağıııUığına göre sorumluların 
bir günlükten bir aylıklarına kadar tazminle yükümlü tutulmaları ya da hizmet küsurlarına uygun tazmin yü
kümlülüğünden dJalha ağır veya daha hafif disiplin cezasıyla cezalandırılmaları ilkesi getirilmiştir. 

Madde 7. — Sayıştay Kanununun 61 inci maddesinde hesapların yargılanması sonunlda verilecek hü
kümler beraet, zimmet ve tazmin olarak belMenmiştir. 

Sorumlulukta «Hazine zararı» esası getirilmiş olup, zimmetin dioğimıası halinde dahi doğacak zararın tazmi
ni söz konusu olacağından, Sayıştayca zimmet hükmünü gerektirecek bir durum kaknamıştıır. Kaildi ki, Sa-
yıştayın zimmet hükümleri konusunda ddkitrinıde değişik görüşler ileri sürülmekteldir. Bu nedenle, Sayıştay 
dairelerince verilecek hüküm çeşitleri arasından «zimmet» in çıkarılmasının uıygun olacağı düşünülmüştür. 

Buna karşılık bazı hesap ve işlemler hakkında hüküm tesis edilmemekle beralber işlemle Igili bazı ko
nuların ilgili dairesine duyurulmasına gerek duyulmakta ve bu husus yargılama sırasında karara bağlanmak
tadır. Mevcut maddede buna olanak veren bir hüküm bulunmadığından, bu hususun Yasada belirtilmesinde 
yarar görtüllmlüştür. 

Hesap ve işlemlerin yargılanması sırasında, sayman hesabına alınmış işlemlere ilişkin belgeler ibraz edil
medikçe sorumlular hesabın bu bölümünden sorumlu olımtaktadırlar. 

Ne var ki, mahkemelerce veya soruşturma kurullarınca istenilen belgelerin verilmesi yasa gereği oldu
ğundan, saymanın hesabını Sayışitaya vermeden önce ibazı belgeleri sözü edilen mercilere göndermiş bulun
ması veya Sayıştaya ibraz ettiği belgelerin Sayıştayca anılan mercilere gönderilmiş olması nedeniyle bu bel
gelere dayalı işlem yargılanamamakta; belge ibraz edilmemesinde sorumlunun bir sun'u taksiri de bulunma
dığından kendisine herhangi bir sorumluluk yüklenememektedir. Bu tür işlemlerin yargıılanması durduru
larak hüküm dışı bırakılmakta; belgeler ihraz edildikten sonra hükme bağlanmaktadır. 

Bazı haillerde, yargılama sırasında eldeki bilgi ve (belgeler yeterli olmamakta, ek bilgi alınması ve ince
leme yapılması gerekmektedir ki, bu durumda da konuyla ilgili işlem haklkındakü hüküm, inceleme sonu
cuna değin ertelenmektedir. 

Sayıştay uygulaması bu yolda yürütülmekte ise de, Yasada, bu zorunlu uygulamaya cevaz veren açık bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

Bu defa getirilen Hazine zararı ilkesi muvacehesinde zararın tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması ve
yahut bazı idare ve kurumlardan bilgi toplanması gerekebileceğinden, bu işlemlerin sonuçlanmasına kadlar 
ilişkin bulunduğu işlemin yangılanmasının geciktirilmesi de zorunlu olacaktır. 

Sayman hesabının tümünün yargılanmasını geciktkmemek için bu tür işlemlerin hüküm dışı bırakılması; 
bunlara bağlı olmaksızın, hesabın hüklme bağlanmasını sağlamak ve uyguitaımayı yasal düzeyde açıklığa kavuş-
tuınmak amacıyla 61 inci maddede değişiklik yapılmıştır. 

Maldde 8. — 6 6 ncı maddede, saymanların hesaplarının Sayıştaya noksansız verildiği tarihten itibaren 
iki yi içinde yargılanmadığı takdirde hükmen onanmış sayılımıaısı öngörülmektedir. 

Oyiguflamada, Sayıştaya verilen sayman hesabı, başka bir deyimle idare hesabı, mevzuatta öngörülen cet
veller ve bu cetvellere bağlanması gereken belgelerden oluşmakla berıalber, bunların birbirleriyle tutarsız, ger
çek durumu yansıtmayan rakamları içerdiği ve bu neldenle yargılamaya elverişli olmadığı da görüllrnekltedir. 
Hükmen onanma keyfiyetinin, yargılamaya elverişli bir sayman hesabının verilmesi durumunda söz konusu ol
ması tabiî ölüp; bu durumda hükmen onanma süresinin başlangıcının hesabın doğru ve noksansız verildiği 
tarih olması gerekli görüldüğünden, bu görüş doğrultusunda 66 ncı maddeye bir fıkra eklenmiştir. 
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Madde 9. — Sayıştay dairelerince çıkarılan ilamların her bir maddesinde esas itibariyle bir tek verile 
emrine konu teşkil eden muayyen bir veya birkaç olay ile bu olaylardaki kanuna aykırı durumları belirtil
dikten sonra yapılan ödeme, sorumlusu sayman ve tahakkuk memuruna veya diğer sorumlularına gereğine 
göre münferiden veya müştereken tazmin hükmedilmekte; bazen de birbirine tamamen benzer şekil ve şart
larda cereyan eden olaylara taalluk eden, hatta bazen aynı hukukî veya idarî durumun sonucu olmak üzere 
aylık olarak ödenen istihkaklarda olduğu gibi öncekilerin aynen tekrarından ibaret bulunan ödemelerin de, 
muhtelif tarihlerde ve ayrı verile emirleriyle yapılmış olmalarına rağmen kanunlara aykırılıkta ayniyet bu
lunması itibariyle ilâmın aynı maddesinde topluca izahı yapılarak ve her bir verile emrinin sorumlularına mün
feriden veya müştereken terettüp eden tazmin miktarları da ayrıca gösterilerek hükme bağlanmaktadır, örne
ğin, bir malî yıl içerisinde bir memura ödenen aylıklarda veya aynı çocuk için verilen aile yardımı ödeneğinde 
kanuna aykırı bir durum tespit edildiği ve yıl boyunca sayman ve tahakkuk memuru değişmediği takdirde, 
aralarında bu bir yıllık ödemenin tümü bakımından, tam bir müşterek sorumluluk bulunduğu; yıl içinde 
muhtelif aylarda ödemeyi yapan sayman ve tahakkuk memurlarının ayrı ayrı kişiler olması halinde müşterek 
sorumluluk, ancak, her bir ödemeyi birlikte yapan sayman ve tahakkuk memuru arasında olup bunların ön
ceki ve sonraki aylarda kendileri tarafından yapılmayan ödemelerde hiçbir iştirakleri bulunmadığı halde belli 
zaman aralıklarıyla birbirinin tekrarından ibaret bulunan bu ödemelerde kanuna aykırılık sebebi aynı ol
duğundan, bir yıllık ödemenin topluca görüşülerek bir arada düşünülüp yargılanmasında, olayın bünyesinde 
bulunan birlik ve kanuna aykırılık sebebindekî ayniyet bakımından yarar görüldüğünden, tüm sayman ve ta
hakkuk memurlarının sorumluluğu aynı madde içinde hükme bağlanmaktadır. 

Hal böyle olunca, sayman ile tahakkuk memuru adına ortaklaşa verilen bir tazmin hükmünün bunlar
dan yalnız birisi tarafından temyiz edilmesi üzerine Temyiz Kurulunca alınan kararların, aynı meblağdan 
dolayı ortaklaşa sorumlu tutulmuş olanları da kapsayacağı tabiidir. 

Ancak, birbirine tamamen benzer şekil ve şart altında cereyan eden olaylara ilişkin ödemeleri yapmış ol
maları veya devam eden bir hadise sebebiyle muhtelif zamanlarda ödemede bulunmaları itibariyle, durumları, 
aynı ilam maddesinde topluca mütalaa olunan ve fakat yaptıkları ödemeler adlarına ayrı ayrı tazmin hükme
dilmiş olanlardan herhangi birisinin kendisine ait tazmine temyizen itiraz etmesi sonucu Temyiz Kurulunca 
alınacak ref kararlarının, temyiz edenin müşterek ve müteselsil ortağının dışında kalan, aynı ilam madde
sinde adları yazılı olmakla beraber dilekçiye ait ödemede herhangi bir iştirakleri bulunmayan sayman ve 
tahakkuk memurlarını da kapsaması, hak ve adalet anlayışına daha uygun düşmektedir. 

Gerçekten, Sayıştay yargısı, sorumluların hesap ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespitiyle başla
yıp; bu tespitten sonra, sorumluluk bulunup bulunmadığı, sorumluluk mevcutsa, sorumlular ve sorumluluk 
dereceleri, ödemekle yükümlü bulunulan meblağ hükme bağlanmaktadır. Sayıştayın muhakeme usul ve şekilleri, 
esas itibariyle gıyapta ve otomatik cereyan eden nev'i şahsına münhasır karekterde olup, Sayıştay ilâmlarının 
her maddesi müstakillen hüküm ifade eden ayrı bir ilâm mahiyetinde bulunduğundan, bir maddede konu 
edilen ve tazmine esas olan yasal ve maddî unsurların şu veya bu sebeple ortadan kalkması halinde, ilâm 
maddesinin, dayanağı kalmamış olacağı cihetle sonuçlarının tamamen ortadan kalkması ve temyiz talebinde 
bulunmamış olsalar dahi tüm sorumlular hakkında hüküm ifade etmesi, hak ve adalete daha uygun düşmek
tedir. Bir hakkın yargı yerlerinde taraflardan bir kısmı tarafından savunulmamış olması esasen mevcut ve sa
bit olmuş bir hakkın mevcudiyetinin ve sorumsuzluk sonuçlarının yadsınmasına neden olmaması gerekir. 

Bu nedenlerle 73 üncü maddeye, Temyiz Kurulunun ref kararlarının, temyiz konusu ilâm maddesindeki 
tüm sorumlular hakkında hüküm ifade ettiğini belirten bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 10. — Sayıştay Kanununun 66 ncı maddesine göre, saymanların hesapları, Sayıştaya noksansız ve
rildiği tarihten itibaren iki yıl içinde yargılanmadığı takdifde hükmen onanmış sayılmaktadır. Hükmen 
onanma keyfiyeti, sorumluların, hesap ve işlemlerinden dolayı beraat ettirilmiş olmaları anlamına gelmekte 
olup; bunu, hukukî sonuçları bakımından yargılanma sonucu beraat ettirilen sorumluların hesap ve işlem
lerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle, hükmen onanmış hesaplar hakkında da yargılamanın 
iadesi yoluna gidilmesi doğal ise de; 832 sayılı Yasanın 74 üncü maddesinin 2 nci bendinde, yargılamanın iadesi 
süresinin ilâmın tebliği tarihinden itibaren 5 yıl olduğu belirtilmekte; oysa, hükmen onanmış hesaplar için 
ilam çıkarılmadığından anılan sürenin başlangıcı boşlukta kalmaktadır. 
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74 üncü maddenin 2 nci bendine hükmen onanmış sayılan hesaplar için de yargılamanın iadesi süresinin 
başlangıcını belirten bir ilave yapmak suretiyle hem yargılamanın iadesi süresinin başlangıcı konusundaki boş
luk giderilmiş hem de hükmen onanan hesaplar hakkında da bu kanun yoluna başvurulabileceği açıklığa 
kavuşturulmuştur. Bu ilave yapılırken Anayasanın 164 üncü maddesindeki kesinhesap kanunu tasarısı ve gê  
nel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclîsine verilmesinin Sayıştayın denetim ve hesap yargıla-^ 
masını önlemeyeceği şeklindeki hükmünün 81 inci maddeye aynen alınmış olması karşısında, mevcut metinde 
yer alan «Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhesabı geçmiş olsun olmasın» ibaresine yer verilmemiş
tir. 

Madde 11, 12. — Genel gerekçede açıklanan görüşler ışığında karar düzeltilmesi hakkının tam ve kâmil 
olarak kullanılmasını sağlayan düzenleme yapılmıştır. 

Yürürlükteki hükme göre ancak temyiz isteminde 'bulunmuş olanlar karar düzeltilmesi isteminde bulu
nabilmekte ve bu yüzden de bu kanun yolu çok sınırlı 'bir uygulama alanı bulabilmektedir. Yapılan düzenle
meyle karar düzeltilmesi isteminde bulunma hakkı Sayıştay Kanununun 63 üncü maddesinde yazılı ilgililere 
teşmil edilmiştir. , 

Bu düzenlemeyle temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut olması karar düzeltilmesi sebepleri arasına da
hil edilmiş ve böylece adlî ve idarî yargılama usullerinde aynı konuyu düzenleyen hükümlerle paralellik sağlan
mıştır. 

Karar düzeltilmesi istem ve incelemesinin temyiz şekil ve usulleri çerçevesinde yürütülmesi düşünüldüğün
den yeni bir düzenlemeye gidilmeyerek mevcut düzenlemenin temyiz şekil ve usullerine atıf yapan hükmü 
aynen alınmış; ayrıca karar düzeltilmesinin duraşmalı yapılabilmesi olanağı sağlanmıştır. 

Gerek adlî gerek idarî yargıda bidayet mahkemeleri kararlarının temyizi, kural olarak icrayı durdurmamak
tadır. Ancak Sayıştay ilamlarının infazı için, bunların, temyiz edilmek veya temyiz süresini geçirmek sure
tiyle kesinleşmesi gerektiğinden, infaza geçilebilmesi için ya temyiz edilmek suretiyle kesinleşmesi ya da tem
yiz süresinin geçirilmesi icabetmektedir ki, bu haliyle Sayıştay ilâmlarının yerine getirilmesi hayli gecikmek
tedir. Bu nedenle Hazine alacağının tahsilinin daha da geciktirilmemesi bakımından, karar düzeltilmesi tale
binde bulunulmasının kesin hükmün yerine getirilmesine engel teşkil etmeyeceği yolunda bir fıkra getirilmiştir. 

Madde 13. — Sayıştay Kanununun 81 inci maddesi, Anayasanın 164 üncü maddesi muvacehesinde gerekli 
redaksiyonlar da yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 14. — Kesinhesap kanunu tasarılarına Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gösteren bir cetvel bağ
lanmasını öngören 83 üncü maddenin anailkesi korunmakla bereber, genel uygunluk bildiriminin düzenlen
mesine ilişkin diğer maddeler yeniden düzenlenmiş bulunduğundan, bu madde de ifade yönünden yeni düzen
lemeyle uyumlu hale getirilmiş; bu arada, anılan cetvele kesinhesapların düzenlendiği tarihe kadar kesinleş
miş ilamların infaz durumunun dercedilmesi hususu, belirtilmek suretiyle uygulamadaki bazı tereddütler gi
derilmiş olup; kesinleşip tümüyle tahsil edilen ve bir kez cetvele alınmış olan ilâmlann daha sonra cetvele alın
mayacağı doğaldır. 

Madde 15. — Anayasanın 164 üncü maddesinde, kesinhesap kanunu tasarılarının, kanunda daha kısa 
bir süre kabul edilmemişse ilgili oldukları malî yılın sonundan başlayarak en geç yedi ay içinde, genel uy
gunluk bildirimlerinin de, ilişkin oldukları kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 
yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması öngörülmüştür. 

Mevcut sistemde, 832 sayılı Yasanın 85 ve 86 ncı maddelerine göre kesinhesaplara ilişkin işlemler ilk 
aşamada denetçilerden kurulu kesinhesap şubesince yürütülmekte ve düzenlenen raporlar ikinci derecede dai-
relerce^ incelenerek karara bağlanmakta ve bu kararların her yıl sırasıyla bir üye tarafından incelenmesi su
retiyle düzenlenen üye raporları daire kararıyla birlikte Maliye Bakanlığı temsilcisi (genel bütçe dışında kalan 
dairelerin kesinhesaplarında ilgili dairenin temsücisi) ve Sayıştay Savcısı da hazır bulunduğu halde Genel Ku
rulda görüşülerek genel uygunluk bildirimlerine son şekîi verilmektedir. 

832 sayılı Yasanın 86 ncı maddesinde, kesinhesap'lar hakkmda dairelerce verilen kararlar üzerine üyelerce 
düzenlenmesi öngörülen raporların hazırlanması zaman almakta, genel uygunluk bildirimlerinin hazırlanma sü
recini uzatmaktadır. Bu itibarla, genel uygunluk bildirimlerinin hazırlanmasında Üyelerce ayrıca rapor dü
zenlenmesinden vazgeçilmiştir. 
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Kesintıesap Şubesince düzenlenen raporların ikinci derecede dairelerce incelenmesi keyfiyetine gelince; bu 
konuda dairelerin daha ziyade yargı aşamasında elde etnikleri verilerle genel uygunluk bildirimlerine katkıda 
bulundukları, oysa sürenin kısaltılmış olması nedeniyle genel uygunluk birtrimlerimin yargının sonuçlanması 
b'dklenilrneksdzin sunulması gerektiği nazara alındığında, kesinhesaplar hakkında denetçiler tarafından ha
zırlanan raporların ikindi derecede dairelerce incelenmesi zorunluluğunun kaldırılması, genel uygunluk biil-
d'irimîerinin sürestinde verilmesi bakımından gerekli (bulunmaktadır. 

Anayasanın 164 üncü maddesi muvacehesinde genel uygunluk bildirimleri, genellikle rakamsal sonuçların 
uygunluk derecesliniin içereceği cihetle çok kere fcaitaıa bütçeli kesirihesaplaon görüşülmesi sırasında daire 
temsilcisinden bilgi alınmaisını veya açıklama yapıHmasını gerektirecek bir durum olmayacaktır. Oysa ki, 
mevcut hükümlere göre genel uygunluk bildirimleriniin görüşülmesi sırasında ye'tkii bliır temsilcinin hazır bu
lunması zorunluluğu vardır. Çoğunlukla Ankara dışındaki illerden gelmek durumunda olan katma bütçeli 
dairelerin 'temsilcileri bakımından gelip gitmeleri çalışmalarını aksatmakta, genel uygunluk bildirimlerinin gö-
rüşüknesümde hazır bulundurulmalarında fazlaca zorunluluk doğmamaktadır. Bu nedenle, katma bütçelerin ke-
sinlhtesaplarına ilişkin genel uygunluk bildirirMeriinin görüşülmesinde idaresi temsilcisinin bulunması zorunlulu
ğu kaldırılmış, Sayıştayım gerekli görmesi hainde temsilci çağırılması ilkesi benimsenmiştir. 

Bu .görüşler ışığında, ihalen 85 ve 86 nci maddelerde açıklanmış bulunan genel uygunluk bildirimlerinin 
düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 85 indi maddede 'belirtîilmişftir. 

Madde 16. — 87 nci maddeye göre Sayıştay denetimine taibi tüm sabit, döner sermaye ve fon şeklindeki 
'hesapların her biri içlin Yasama Organına her. yıl rapor sunulması gerekmektedir. 

(Sayı itibariyle hayli büyük boyutlara ulaşan, ileride daha da artacağı düşünülen bu saymanlık hesaplarına 
ilişkin bulgular çoğu kez müstakil rapor konusu olacak ağırlıkta cıîmamaktadır. Bu itibarla, gereğine göre bul
guların ya müs'takil bir raporla ya da aynı bütçe rejimine taibi olan idare ve kurumların denetim sonuçları
nın tek bir raporla Yasama Organına sunulması imkânı sağlanmıştır. 

Madde 17. — Başkan ve üyelerin aylık, ödenek ve diğer malî hakları, öteden beri benzeri anayasal ku
ruluşlar olan Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyelerinin aylık ve ödeneklerine denk bir şekilde düzenlene gel
miştir. 

Başkan ve üyeler dışındaki Sayıştay meslek mensuplarıyla (denetçi ve raportörler) Sayıştay Savcı ve yar
dımcılarının görevlerinin niteliği, Danıştay tetkik hâkimleri ile savcıların görevlerine benzer olması itiba
riyle bunların aylık ve diğer malî hakları sürekli olarak eşit tutuiknuşltur. 

Daiha önceki personel rejimlerinde gözetilen bu eşitlik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
7 ve 8 inci maddeleriyle korunmuş olup daha sonra yargı ödeneğine ilişkin olarak çıkarılan yasalarda da 
Sa'yışjtiay ille Yargıtay ve Danıştay arasında bu eşitlik korunmuştur, 

Bu itibarla, Sayıştay Kanununda bu haklarla ilgili olarak yapılacak düzenlemeler, anılan organlara ilişkin 
düzenlemelerin aynısı ya da benzeri olacaktır. 

Öte yandan, benzer organların mensuplarının malî inaklarında değişiklik yapıldığında, denkliği korumak 
açısından Sayıştay Kanununda da değişiklik yapıfcnasıgerekli olmaktadır. Bazen, bu değişikliğin gecikmesi ne
deniyle belli bir süre denklik bozulmaktadır. Malî haklar bakımlından statüleri aynı olan organlar içÜn bu sta
tülerim ayrı yasalarda düzenlenmesi yerine benzjeri bir kuruluş için belirlenmiş veya belirlenecek statüye atıf
ta bulunulması, gerek Yasama Organının çalışmaları gerekse benzeri kuruluşlar arasında bir uyum sağlanması 
açısından uygun görülerek, keyfiyet, 92 nci maddeyle 'bu doğrultuda düzenlenmişDir. 

Sayıştay mensuplarının ödeneklerini düzenleyen 832 sayılı Kanunun 1260 sayılı Kanunla değişik 92 nci 
maddesinin 657 sayılı Kanun ve 1327 sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen ek geçidi 7 ve 8 inci maddeleri 
karşısında işlerliği ve uygulama yeri kalmadığından, bu maiddede, Sayrştay meslek mensuplarıyla Savcı ve 
yardımcılarının aylık, ödenek ve diğer malî hakları düzenlenmiştir. 

Ayrıca, yapılan gönderme ile denetçi yardımcıları ve denetçi yardımcısı adaylarının durumu karşılana
madığından, maddeye, bunların aylık, ek gösterge ve diğer malî haklarını düzenleyen bir bent eklenmiştir. 

Madde 18. — 832 sayılı Sayıştay Kanuhuınun düzenlenmesinde her daire nezdinde İki uzman denetçi ça
lışmak üzere on altı uzman denetçi kadrosu verilmiş olduğundan, 94 üncü maddede daire nezdinde görev 
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yapacak bu uzman denetçilerin sicillerinin ilk derecede nezdinde çalıştığı daire üyelerinden biri ikinci dere
cede daire başkanı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu tarihten sonraki genel personel rejimindeki 
değişikliğe paralel olarak Sayıştay Başkan ve üyeleri dışındaki meslek mensuplarının derece aylikHarıyla kad-
no unvanlarında zorunlu değişiklikler olmuş; doğrudan denettim ve inceleme faaliyetinde bulunan denetim ele
manları için de uzman denetçilik kadro unvam ihdas edilmiştir. Sayışftayda inceleme faaliyeti gruplar halinde 
olmakta, her grubun da bir şefi bulunmaktadır. Bu çalışma düzeni gereği grup şefi nezdinde de uzman denet
çi çalışır hale gelmiştir. ^ 

94 üncü maddede ilke olarak grupta çalışan denetçilerin kadro unvanı ne olursa olsun ilk derece sicil 
amirinin grup şefi olması esası kabul edilmiştir. Oysa, 94 üncü maddenin A fıkrasındaki hüküm muvacehe
sinde grupta çalışan uzman denetçilerin ilk derece sicili a'miri b'ir üye olmaktadır. Bu sakıncayı gidermek ama
cıyla A fıkrasından «uzman denetçiler» İbaresi çıkarılmıştır. Böylelikle B fıkrasında grup şefinin sicil vere
ceği denetim elemanlarının kadro unvanları belirtilme dien tümünü kapsayacak şeklide kullanılan «Denetçiler» 
tabirine uzman denetçiler de dalhil olacağından, bunlara, grup şefleri tarafından sicil verilmesi imkânı sağlan
mıştır. 

Bu arada, kurullara bağlı olarak raportökrlük birimlerinde görev yapan meslek mensuplarından birim 
amiri durumunda olan başraportör veya raportörlerin sicillerinin grup şeflerinin; diğerlerinin ise, grup de
netçilerinin tabı olduğu esaslar dairesinde düzenlenmesi ilkesi benimsenmiştir. 

Maddenin A ve B fıkraları bu esaslar dairesinde değiştirilmiştir. 

Söz konusu 94 üncü maddenin son fıkrası hükmü gereğince çıkarılmış bulunan Sayıştay Meslek Men
suplarına Ait Sicil îçyönetmeliği uyarınca sicil puanlarını oluşturan faktörlerden birisi, dairelerce denetçi 
raporlarına verilen puanların ortalaması esas alınarak saptanan puanlar olmaktadır. Sicil amirleri de bu 
puanla bağlı kalmaktadır. Rapor notlarının sicillere etkili olması uygun görülmekte ise de, Yasada açık bi
çimde yer almayan bu keyfiyetin İçyönetmelikle getirilmiş olması nedeniyle hukukî ihtilaf yaratabileceği 
düşünülerek maddeye bu husus eklenmiştir. 

Madde 19. — 832 sayılı Kanunun değişik 32 ve 105 inci maddeleri sözleşmelerin tescilinde ortaya çı
kan sorunların çözümü ile yönetmeliklerin görüşülüp karara bağlanması yetkisini Daireler Kuruluna ver
miş bulunmaktadır. 

Çalışmaya ara verme dönemlerinde Daireler Kurulu toplanamadığı için idarenin ivedi işlerine ilişkin 
sözleşmeleri ile yönetmelikleri görüşülememekte bu durum idareyi güç durumda bırakmaktadır. 

IBu nedenle Kanunun «Çalışmaya ara verme» başlıklı 101 inci maddesine bir fıkra eklenmiş ve bu dönem
de Daireler Kuruluna ilişkin görevlerden gecikmesinde sakınca umulanların, görevli dairece yerine getirilme
sine imkân sağlanmıştır. 

Yapılan düzenlemeye göre, idare eğer isterse, çalışmaya ara verme süresi bittikten sonra, görevli daire 
kararının bir kez de Daireler Kurulunda görüşülmesini isteyebilecektir. 

Madde 20. — Aynı Kanuna ek maddeler eklenmiştir. 
Ek Madde 1. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun çeşitli maddelerinde (örneğin 5, 6, 25, 27, 32, 84, 86, 87, 

88, 89, 108) «Millet Meclisi», «Cumhuriyet Senatosu» ve «T.B.M.M. Bütçe Karma Komisyonu» tabirleri 
yer almış bulunmaktadır. 

T.B.M.M., 1961 Anayasasında Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki meclisten oluş
makta iken 1982 Anayasasında tek meclisli bir organ olarak düzenlenmiştir. 

Yasama Organının bu yeni biçimi karşısında, bu organların anıldığı maddelerde değişiklik yapılması ye
rine 832 sayılı Yasada belirtilmiş olan «Millet Meclisi» ve «Cumhuriyet Senatosu» na ilişkin yetkilerin «Tür
kiye Büyük Millet Meclisbnce kullanılmasını; «Bütçe Karma Komisyonu»na ilişkin görevlerin ise «Bütçe 
Komisyonu» tarafından yerine getirilmesini öngören bir madde düzenlenmiştir. Bu yetkilerin kullanılmasın
dan kanun veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde -belirlenen usul ve esasların geçerli olacağı doğal 
olmakla birlikte herhangi bir tereddüde yer bırakmamak için bu husus maddede ayrıca belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ($, Sayısı : 137) • • 



— 12 — 

Bu münasebetle ele alınması gereken bir husus da, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay ra
porları hakkında ne yolda işlem yapılacağıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporlarının 
değerlendirilmesinin Yasama Organının hangi görevleri arasında olduğu belirlenemediğinden, bugüne değin 
söz konusu raporlar, herhangi bir işleme tabi tutulmadan bekletilmektedir. 

Bu hususa Millet Meclisi İçtüzüğünde hiç değinilmemiş; Cumhuriyeti: Senaıtosu içtüzüğünde ise, Sayıştay 
raporlarının genel görüşme konusu yapılacağı belirtilmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun benzeri raporlarının genel görüşme konusu yapılması, 468 sayılı Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
da öngörülmüştür. 

Yürütme organının işlemlerinin denetlenmesi sonucuna ilişkin bulguları içeren Sayıştay raporlarının, ya
sama Organının yürütmeyi denetleme yollarından biri olan genel görüşme konusu olabileceği görüşüyle bu 
hususu belirleyen bir fıkra önerilmiştir. 

Ek Madde 2. — 1 inci «Ek Madde»nin getirilme sebepleri genel gerekçede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
Bu maddeyle getirilen sisteme göre, Sayıştay ve Danıştay kararları arasında uyuşmazlık bulunduğu id

diası ortaya çıktığında, uygulanamayacak olan Sayıştay kararları olduğundan konunun önce Sayıştayda görü
şülmesi gerekir. Uyuşmazlık bulunup bulunmadığının Sayıştay yerine idarede sonuçlandırılması halinde, 
idareye, yargı kararlarını irdeleme, hatta uyuşmazlık bulunmamasına rağmen aksi sonuca varmak suretiyle 
yargı organı yerine karar verme imkân ve yetkisi sağlanmış olur ki, bu durum ne Anayasanın kuvvetler ay
rımı ilkesiyle, ne de 160 mcı maddenin gerekçesiyle bağdaşır. 

Kesinleşmiş Sayıştay hükmünün yeniden görüşülmesi için tek yol yargılamanın iadesi olabileceğinden 
Sayıştayın kesin hükmünün değerlendirilmesi de ancak bu kanun yolunun kullanılmasıyla sağlanabilecek
tir. Bu durumda Sayıştay, Danıştay kararını esastan inceleyemeyecek, uyuşmazlığın var olup olmadığını 
saptayacak, uyuşmazlık olduğu sonucuna varırsa, Anayasa hükmü uyarınca Danıştay kararı uygulanacaktır. 

Anayasanın 160 inci maddesiyle, Danıştay ve Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık bulunması halinde, 
Çözümün ne olacağı belirlenmiş ve Danıştay kararlarının esas alınması öngörülmüştür. Genel gerekçede 
ayrıntılı bir biçimde açıklandığı üzere uyuşmazlığın, hem genel hukuk kuralları hem de her iki organın 
yetkileri, kararlarının niteliği göz önünde tutularak, uyuşmazlığa konu olan kararların, bu kararları tesis 
eden iki yargı organının kendi usulleri içinde giderilmesi en uygun tarz olarak düşünülmüş ve bu amaçla bir 
ek madde düzenlenmiştir. 

Burada vurgulanması gereken diğer bir husus da, gerek Sayıştayca, gerekse Danıştayca uyuşmazlığın 
var olup olmadığının saptanmasına ilişkin faaliyetleri ve kararları, diğer anafaaliyet ve kararları niteliğinde 
olmayıp uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bir yöntem olarak düşünüldüğünden, bu düzenleme ne Danıştayın 
bir yargısal kararının Sayıştayda ne de Sayıştayın bir yargısal kararının Danaıştayda inceleneceği anlamına 
gelmemektedir. Bu her iki organa yasanın verdiği istisnai bir görev olmaktadır. Her iki organa ilişkin Anaya
sa maddeleri de böyle bir yasal düzenlemeye izin vermektedir. 

Bu ek madde, Sayıştayın kesinleşmiş kararlarının infazı aşamasında çıkacak uyuşmazlığın çözümüne iliş
kin olup, Sayıştay Yargısının daha önceki aşamalarında uyuşmazlık iddiası ortaya atıldığında, bu iddianın, 
kendi usulleri içerisinde değerlendirileceği kuşkusuzdur. 

Öte yandan üniversitelerde, Yargıtay ve Danıştay gibi benzer kuruluşlarda olduğu üzere Sayıştay meslek 
mensuplarıyla savcı ve yardımcılarının resmî kıyafetlerinin şekli ile bunların giyilme zaman ve yerlerinin yö
netmelikle belirleneceğine dair «Ek madde 3» düzenlenmiştir. 

Sayıştayda, yayın faaliyetlerinin ve diğer bir kısım hizmetlerin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için; ben
zer Anayasal kuruluşlarda olduğu gibi döner sermaye kurulmasının uygun olacağı düşünülmüş ve bu amaçla 
Ek Madde 4 düzenlenmiştir. 
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Madde 22. — Anayasanın 164 üncü maddesi muvacehesinde genel uygunluk bildirimlerinin hazırlanması 
ve sunulması 81 ve 85 inci maddelerde düzenlendiğinden, uygulama alanı kalmayan 82, 84 ve 86 ncı mad
deler yürürlükten kaldırılmıştır.. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleştiği halde, yerine getirilmemiş 
vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevlere ilişkin olup, Danıştay kararlan ile uyuşmazlık halindeki Sa
yıştay kararları hakkında da bu Kanunla getirilen ek madde hükmünün uygulanmasını sağlamak üzere bu 
geçici madde^önerilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Kanun teklifiyle dairelerin toplanma ve karar nisapları değiştirilmiş olup; dairelerin, 
önerilen biçimde oluşması zaman alacağından, bu süre içinde daire faaliyetlerinin aksamamasmı sağlamak 
amacıyla» asgarî beşer üye bulunması gerektiğinden hareketle dairelerin üye sayısının beşe tamamlanmasına 
değin eski hükmün uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 23, 24. — Bu maddeler yürürlük ve yürütmeye ilkindir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 30 . 10 . 1984 

Esas No. : 2/118 
Karar No. : 42 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS* BAŞKANLIĞINA 

Ankara Milletvekili Hazmı Kutay tarafından hazırlanarak 15.6.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunudan ve 18.6.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı 
Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Makide EMemme&i Hakkında Kanun Tek
lifi» Komisyonumuzun 22, 24, 25 ve 26 Ekim 1984 tarihli 12, 13, 14 ve 15 inci birleşimlerinde Hükümet 
ve Sayıştay TetmısilcMerinin de katıtaıasııyla görüşüllldü. 

Bütün ülkelerde halle, kendisinden toplanan vergilerin nasıl kullanıldığının denetlenmesini ister. Bu ne
denle bütün ülkelerin devlet kuruluşları arasında Sayışitay ve benzeri yüksek denetleme organları vardır. Ger
çek anlamda ilk Sayıstaylar, ondokuzuncu yüzyılda parlamentoların kurulmasıyla ortaya çıkmışlar ve parla
mento adına denetleme görevini yürütmeye başlamışlardır. Bu gün, devletin görevlerinin artmasına paralel 
olarak satıştaıylann denetim alanlan da giderek genişlemiştir. Sayıştayları denetim sonuçlarının değertendiril-
mesi açısından ikiye ayırtmak mümkündür. Birinci grupta, Kıta Avrupası ülkelerde yer alan ve «Hesap Mah
kemesi» aldı verilen SayuşJtaylaır yer alır. Bu Sayıştaylarda, denetim bulgularının bir bölümü kendi yapıla
rı içinde ketsin sonuca bağlanır. Sonuca bağlanamayanlar ise parlamentoya sunulur. İkinci Grupta yer alan 
sayıştaylarda ise, denötim sonuçlarının tamamı parlamentoda karara bağlanır. 

Sayıştaıylar, ülkelere göre birtakım farklı özellikler gösterse de, pek çok ortak özellikler taşırlar. Bu ortak 
özeiilklerin başında, denetim sonuçları hakkında parlamentolara raporlar sunmak ve fonların isıraf edilme
den nasıl verimli kullanılabileceğinin araştırmasını yapmaktır, 

Türk SayıştayMun kurutaası ve gelişimi, Batıya paralel biır durum gösterir. Bu alandaki ilk kurumu 1862 
yılında görürüz. Fransız sayıştayı örnek alınarak kurulan bu kurumun adı «Divanı Muhasebat» tır. Üç yıl 
sonra 29 Nisan 1865 tarihinde nizamnamesi yaıytntanaralk Sayışmayın yapısı, görev ve yetkileri bir statüye 
bağlanmıştır. Bu nizamnameye göre Sayıştay, biri Maliye, diğeri Muhakeme olmak üzere iki daireden mey
dana gelen, nezaretler He diğer kuruluşların gelir, gider ve muhasebe işlerini denetleyen, yargı yetkisiyle 
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•• donatılmış bir organdır. Daha sonra 1876 Anayasasının 105-107 nci maddelerinde yer alan Sayıştay, 1878 ta
rihinde bir kararnameyle yeniden düzenlenmiştir. Türk Sayıştayının tarihî gdisjiminde bu kararnamenin önemli 
bir yeri vardır. 

Cumhuriyet döneminde ise, 24 Kasım 1923 tarihinde 374 Sayı ile «Divanı Muhasebatın Sureti intihabına 
Dair Kanun» çıkarılarak Sayıştay yeniden kurulmuştur. Birkaç kez değişikliğe uğrayan bu kanun en sonun
da 1961 Anayasasında yer almış ve 1961 Anayasasının 127 nci maddesiyle, Sayıştayın kullandığı yargı yet
kisi, anayasal bir ilke haline gelmiştir. Sayıştayın bugünkü kuruluş ve işleyişi, 21 Şu'bat 1967 tarih ve 832 
Sayılı Sayıştay Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bazı maddeler ekleyen 21 
Mayıs 1970 tarih ve 1260 Sayılı; 16 Ekim 1981 tarih ve 2534 Sayılı Kanunlarla düzenlenmiştir. Bu günkü Ana
yasamızın Sayıştayı düzenleyen 160 mcı maddesinde, Sayıştayın 1960 Anayasasında yer ajan özellikleri ko
runmuş ancak, Sayıştay Kararlarına karşı idarî yargı yoluna başvurulamayacağı vurgulanmak suretiyle, 1961 
Anayasasından sonra hukuk alamnda ve ilgili yüksek yargı organlarında Sayıştayın tartışma konusu yapılmış 
olan kesin hükümlerinin niteliği açıklığa kavuşturulmuştur. Anayasamızın 160 inci maddesinde yer alan bir 
diğer önemli yenilik de, vergi ve benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay ka
rarları arasında uyuşmazlıklarda, Danıştay kararlarının esas alınacağıdır. Yeni Anayasamızda genel uygunluk 
bildirimlerinin, sunulma süreleri kısaltılmış; ayrıca 832 sayılı Sayıştay Kanunun çıkarılmasından sonra 1961 
Anayasasında 1488 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Silahlı Kuvvetler, elinde bulunan devlet mallarının denet
lenmesi usullerinin kanunla düzenleneceği öngörülmüş ve bu hüküm yeni Anayasada da yer almış olmasına rağ
men bugüne kadar yasal bir düzenleme yapılmamış bulunduğundan, Sayıştay Kanununda bu Anayasa hüküm
leri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmış, sorumluluk halleri içinde yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yü
rürlükteki mevzuatımıza göre, sorumlular, iderelerine bırakılan kamu fonlarından ve mevcutlarından peşinen 
sorumlu sayılmakla, uygulamalarının mevzuata uygunluğunu kanıtlamak zorunda bırakılmakta, bunu kanıt
layamadıkları takdirde fondan eksilen miktarı tazminle yükümlü tutulmaktadırlar; oysa fonların ve mevcut
ların kullanımı karşılığı bir mal veya hizmet alınmış olabilir, daire veya kurum yarar sağlayabilir. Bu durum 
sorumluların mevzuata uygun davranmadıkları gerekçesiyle sorumlu tutulmaları adilane bir uygulama görül
memektedir. Bu nedenle bazı daire ve kurumlar, haksız bir zenginleşmeyi gerçekle^tiröbilmektedirler. Bu gö
rüşlerden hareketle; mevzuata aykırı uygulamaların sonucu bir zarar ortaya çıkmışsa sorumluların bu zararı 
tazminle yükümlü tutmaları ilkesi benimsenerek Sayıştay Kanununda bu hususu sağlayacak değişiklikler ya
pılmış, zarardan sorumlu tutulma ilkesinin yanışına zarara neden olmayan mevzuata aykırı işlemin sorumlu
larının da en çok birer aylıkları tutarında tazminle yükümlü tutulabilmeleri veya haklarında disiplin kovuş
turması yapılması öngörülerek bu durumda müeyyidesiz bırakılmamıştır. 

Bu düzenlemelere ilaveten, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların, kuruluş kanununda yapılmasını gerektir
diği değişiklikler de gerçekleştirilmiştir. 

Komisyonumuzda teklifin görüşülmesi sırasında söz alan üyeler Sayıştay Kanununda yapılan değişiklikler 
hakkında ilgililere soru yönelterek izahat istemişlerdir. 

Komisyon üyelerinin sorularını cevaplayan kuruluş temsilcileri yaptıkları laçıklamaJlarda değiştirilmesi is
tenen Sayıştay Kanunu ile1 getirilen yenilikleri şu şekilde sıralamışlardır. 

Genel uygunluk bildirimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulma süresinin Anayasamızın amir 
hükmü yönünde sınırlandırıldığını, 

Sayıştay kararları ile Danıştay kararları arasında uyuşmazlık bulunduğu takdirde uyuşmazlık konusunun 
bu orgalarea incelenmesi ve kendi yöntemleri içinde sonuçlandırılması hususunda gerekli değişikliğin yapıldı
ğını, 

Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan Devlet mallarının denetleme usullerinin Millî Savunma hizmetlerinin ge
rektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak Sayıştayın görüşü alındıktan sonra Maliye, Millî Savunma ve İçiş
leri bakanlıklarının hazırlayacağı yönetmelikle yürütüleceği hükmünün getirilmiş olduğunu, 

Ayrıca, fon ve mevcutların kullammmda daire veya kurumu zarara uğratmayan hatta kâra dahi geçirebi
len fakat mevzuata aykırı olan uygulamalar, çeşitli yakınmalara neden olduğundan mevzuata aykırı işlem
leri sonucu bir zarar ortaya çıkmışsa sorumluların bu zararı tazminle yükümlü tutulmaları ilkesi benimsene-
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rek, Sayıştay Kanununda bu hususu sağlayacak değişikliklerin yapılması, zarardan sorumlu tutulma ilkesinin 
yanısıra zarara neden olmayan mevzuata aykırı işlemin sorumlularımn en çok birer aylıkları tutarında taz
minle yükümlü tutulabilmeleri veya haklarında disiplin kovuşturması yapılması hususunda yeni düzenleme 
getirildiğini, 

Diğer taraftan yüksek mahkemelere paralel olarak Sayıştayın özlük haklarının kendi kuruluş kanunuyla 
düzenlenmiş olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan bu açıklamalardan sonra teklifin tümü benimsenerek madde
lerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi birinci ve ikinci fıkraları toplantı nisabının belirtilmesi ve oyların eşit olması ha
linde başkanın oyunun iki oy sayılması amacıyla tek bir fıkra halinde düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle 
kabul edilmiştir, 

Teklifin 2 nci maddesinde yer alan Sayıştay bütçesinin ita amirinin kim olacağı hususunu amaçlayan 
maddesi Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana süregelen bir teamül haline gelmiş bulunan uygulama ne
deniyle madde metninden çıkarılmıştır. 

Teklifin 3 üncü maddesinde yer alan «uygunluk bildirimlerini» ibaresi «Genel uygunluk bildirimlerini» 
olarak, «içinde» kelimesi de «içerisinde» şeklinde değiştirilmiş ve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 4 üncü maddesinde yer alan «Millî Savunma Bakanlığının» ifadesi «ilgili bakanlıkların» şeklinde 
değiştirilmiş ve 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 5 inci maddesi Anayasaya atıf yapması nedeniyle madde metni yeniden düzenlenmiş ve 4 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 6 nci maddesi; yargılamada objektif esaslara göre yargılama yapılmadığı bazı sübjektif konula
rın mevcut olduğu gerekçesiyle madde metninden çıkarılmıştır. 

Teklifin 7 nci maddesinde yer alan «veya Hazine zararının saptanamaması nedeniyle incelemenin geniş
letilmesine veya bilirkişi incelemesine» ifadesi uygulamada bürokratik engelleri daha da artıracağı gerekçe
siyle madde metninden çıkarılmış ve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 8 inci maddesinde yer alan «yanlışlık» kelimesi «hata» olarak değiştirilmiş ve 6 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Teklifin 9 uncu maddesi 7 nci madde, 10 uncu maddesi 8 inci madde ve 11 inci maddesi de 9 uncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 12 nci maddesinde yer alan birinci fıkra, 832 sayılı Kanunun 79 uncu- maddesinde, bu fıkrada 
belirtilen hükümlerin mevcut olduğu orada daha geniş izah edildiği burada tadat edilmesinin gereksiz olduğu 
gerekçesiyle madde metninden çıkarılmış ve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir, 

Teklifin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına saymanlıkların hesapları incelenip yargılama sonucu kesinhe-
saplara ilişkin bulguları içeren raporları ilk bildirimlerle sunulması amacıyla «ilk genel uygunluk bildirimi t 

ile birlikte ek olarak» ifadesi eklenmiş, «ek-bildirimle» sözcüğü metinden çıkarılmış ve 11 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 14 üncü maddesinde yer alan «düzenleme tarihine kadar» ifadesi «ait olduğu yılın sonuna kadar» 
sekilinde değiştirilmiş, «deneoesıini» kelknesli de «oranını» olarak düzeltilmiş ve 12 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 15 inci maddesinin son fıkrası, raporların Genel Kurulda görüşülürken ilgili kurumun temsilci
lerinin de bulunmasını sağlayacak şekilde değiştirilmiş ve 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 16 nci maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 17 nci maddesi diğer yargı organlarındaki meslek mensuplarına verilen ek gösterge ve 

tazminat gibi sosyal hakları da kapsayacak şekilde madde metni yeniden düzenlenmiş ve 15 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 18 inci maddesi 16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
Teklifin 19 uncu maddesinde yer alan «umulanlar» kelimesi «görülenler» olarak değiştirilmiş ve 17 nci 

madde olarak kabul edilmiştir. 
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Teklifin çerçeve 20 nci maddesi, bağlı ek 1 inci maddesinde yer alan «Bütçe» kelimesi «Plan ve Bütçe» 

olarak değiştirilmiştir, 
Ek 2 nci maddesi Sayıştay ve Danıştay kararları arasında uyuşmazlık bulunduğu halinde ilgililerin Da-

nıştaya başvurmaları durumunda uyuşmazlığın Danıştay kararları doğrultusunda giderilebileceği şeklinde 
maddemetni yeniden düzenlenmiş, 

Ek 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiş, 
Ek 4 üncü maddesi mevcut döner sermayeli kuruluşlarının rantabl çalışmadığı, tatbikatta birçok aksak

lıkları görüldüğü ve döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Kanuna tabi olmadığı geıekçesiyle madde metninden 
çıkarılmış ve bu değişikliklerle 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 21 inci maddesinde yer alan «ile diğer kanunları bu kanuna aykırı» ibaresi diğer birçok kanuna 
atıf yapması ve belirsizlik ifade etmesi nedeniyle madde metninden çıkarılmış ve 19 uncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Teklifin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin geçici 2 nci maddesine üye seçimlerinin zamanında yapılabilmesi için maddenin sonuna bir pa

ragraf eklenmiştir. 
Sayıştayda boş bulunan üyeliklerle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek olarak çıkarılan Ba

kanlar Kurulunun 18.7.1984 tarih ve 8/8360 sayılı Karar gereğince verilen kadrolara seçim yapılması ama
cıyla teklife yeni geçici 3 üncü madde eklenmiştir. 

Teklifin 22 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin, Kanunun yürütülmesini düzenleyen 23 üncü maddesi «Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı yürütür» -şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 21 inci madde olarak kabul edilmiştir, 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâıtip Üye 
Kadir Demir • 

Konya 

Erol Ağagil 
Geçici 3 üncü maddeye karşıyım. 

Kırklareli 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Fırat 
15 ve geçici 3 üncü maddeye karışıyım. 

Malatya 

İsmail Şengün 
Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Başkanvek'ffli 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İV. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Erzurum 
İlhan Araş 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Af. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Askın 
Bursa 

Sururi Baykal 
15 inci ve geçici 3 üncü 

maddeye karşıyım. 
Ankara 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 137) 



— 17 — 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

M. Hayrı Osmanhoğlu 
Gaziantep 

15 inci 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Tülay Öney 
maddeye ve geçicd 3 üncü 
maddeye karşıyım. 

İstanbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Haydar Özalp 
Niğde 

Ferit Melen 
Van 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

(İmzada bulunamadı.) 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ HAZIM KUTAYTN 
TEKLİFİ 

21.2.1967 Tarih ve 832 Saydı Sayıştay Kanununda 
Değişiktik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Mad

de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Sa
yıştay Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Daireler 

Madde 14. — Bir başkan ile yeteri kadar üyeden 
kurulu daireler birer hesap mahkemesidir. 

Daireler başkan ve dört üye ile toplanır; hüküm 
ve kararlar oyların çoğunluğuyla verilir. 

Daireler; 
a) ^Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılaya

rak hükme bağlar. 
b) Gerektiğinde, genel uygunluk bildirimleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak diğer ra
porlar hakkında görüş bildirir. 

c) Birinci Başkan tarafından görüşülmesi isteni
len konular hakkında karar verir. 
v Daire başkanlığının boşalması, daire başkanının 
izinli veya özürlü olması veya Birinci Başkanlığa ve
kâlet etmesi halinde en kıdemli üye daire başkan ve
killiğini yapar. Kıdemde esas, üyeliğe seçilmedir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 21 inci maddesine 
3 üncü fıkradan sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Birinci Başkan, Sayıştay bütçesinin ita amiridir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 28 inci maddesi
nin III üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

III - Genel ve katma bütçelere ilişkin uygunluk 
bildirimlerini, Anayasada belirtilen süre içinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 21.5.1970 tarih ve 
1260 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesine ilk 
fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Askerî kadrolar hakkında yukarıdaki fıkra hük
mü uygulanmaz. Bunların Sayıştaya gönderilme, sak
lanma ve yok edilme usulleri, Millî Savunma Bakan
lığının görüşü alınmak suretiyle, gizlilik ilkesi göz 
önünde tutularak Sayıştayca saptanır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21.2.1967 tarih ve 832 sayıflJı Sa
yıştay Kanununun 14 üncü maddeci aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Daireler 

«Madde 14. — Bir başkan ile altı üyeden kurulu 
daireler birer hesap mahkemesidir. Daireler, başkan 
ve en az dört üyenin iştiraikiyle toplanır; hüküm ve 
kararlar oy çokluğuyla verilir. Oyların eşitliği hallin
de başkanın oyu iki sayılır. 

Daireler; 
a) Sorumluların hesap ve istemlerini yargılaya

rak hükme bağlar. 
b) Gerektiğinde, genel uygunluk bildirimleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak diğer ra
porlar hakkında görüş bildirir. 

c) Birindi Başkan tarafından görüşüllmösi isteni
len konular hakkında karar verir. 

Daire başkanlığının boşalması, daire başkanının 
izinli veya özürlü olması veya Birinci Başkanlığa ve
kâlet ötmesi hainde en kıdemh* üye daire başkan ve
killiğini yapar. Kıdemde esas, üyeliğe seçümedıir.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 28 indi maddesinin 
III üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«III - Genel ve katma bütçelere ilişkin genel uy
gunluk bildirimlerini, Anayasada belirtilen süre içe
llisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 21.5.1970 tarih ve 
1260 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesine ilk 
fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra eklenmişitir. 

«Askerî kadrolar hakkında yukaodaki fıkra hük
mü uygulanmaz. Bunların Sayıştaya gönderilme, sak
lanma ve yok edilme usulleri, ilgili bakainlılkların- gö
rüşü alınmak suretiyle, gizlilik ükesii göz önünde tu
tulara Sayıştayca saptanır.» 
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MADDE 5. — Aynı Kanunun 38 inci maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sorumluların hesap ve işlemleri Sayıştayca kesin 
hükme bağlanması koşuluyla Silahlı Kuvvetler elin
de bulunan Devlet mallarının denetlenmesi usulleri, 
Millî Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esas
larına uygun olarak Sayıştaym görüşü alındıktan 
sonra Maliye, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkla
rınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 45 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sorumluluk halleri 

Madde 45. — Sayıştayca, mevzuata uygun bu
lunmadığı kesin hükme bağlanan hesap ve işlemler
den doğan ve miktarı ile sorumluları kesin hüküm
de belirtilen Hazine zararını, sorumlular, ortaklaşa 
ve zincirleme veya tek başına tazminle yükümlüdür
ler. 

Hazine zararının dairelerce saptanmasında : 
1. Gider işlemlerinde; 
a) Yapılan bir iş, hizmet veya alım karşılığı 

mevzuatta belirlenmiş miktardan fazla ödemeler, 
b) Mevzuatta gösterilmiş usullere uyulmaması 

sonucu işin, hizmetin veya alımın daha yüksek de
ğerle yapılması halinde belirlenebilen fazla ödeme
ler, 

c) Herhangi bir iş, hizmet veya alım karşılığı ol
maksızın yapılan ödemeler, 

2. Gelir işlemlerinde; 
îdare ve kurum alacaklarının tahakkuk, takip ve 

tahsil işlemlerinin mevzuatla öngörülen biçimde yü-
rütülmemesi sonucu alınamayan miktarlar, 

3. Mal işlemlerinde; 
İyi idare edilmemesi, kullanılmaması veya korun

maması nedeniyle bir malın yok olması veya değerin
de noksanlık meydana gelmesi halinde; 

a) Yok olan malın, biliniyorsa yok edilme tari
hindeki değeri; bilinmiyorsa kayıtlı değeri ile yok ol
manın belirlendiği tarihler arasındaki en yüksek de
ğer; yok dan malın kusursuz kullanımı sonucu es
kime, yıpranma, bozulma ve benzeri nedenlerle mey
dana gelen değer kayıpları kanıtlandığı takdirde, bu 
değer düşüldükten sonra kalan değer, 

b) Mevcut malların belirlenebilen değer kayıpla-
n, 

19 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 4. — Aynı Kanunim 38 inci maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«Sorumluların hesap ve işlemleri Sayıştayca ke
stin hükme bağlanması koşuluyla Silahlı Kuvvetler 
elnde bulunan Devlet mallarımn Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına denetlenmesi usulleri Anayasanın 
160 inci maddesi hükümlerine uygun olarak düzen
lenir.» 

N . " : • ' • • • 
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4. Bütçe dışı işlemlerde; 
Belirlenebilen zarar miktarı, | 
Esas alınır. I 
Ancak, Hazine zararının varlığının saptanabildiği 

diğer hallerde de bu miktar için sorumlular tazminle 
yükümlü tutulabilirler. 

ödenek üstü harcamalarda ve kadrosuz istihdam
larda, Hazine zararı şartı 'aranmayabilir. 

Mevzuata uygun bulunmayan işlemler sonucu be
lirlenebilen bir Hazine zararının bulunmaması halinde, 
işleme ilişkin tutardan sorumlular en çok birinci dere
cenin ilk kademe aylığı tutarında tazminle yükümlü 
tutulabileceği gibi durum disiplin kovuşturması yapıl
ması ya da gerekli önlemlerin alınması için sorumlu
ların bağlı bulunduğu daire veya kuruma da bildirile- I 
bilir. 

Temyiz Kurulu kararları ile temyize başvurmama I 
suretiyle ilamların kesinleşmesi keyfiyeti 63 üncü I. 
maddede sayılan ilgililere tebliğ edilir. I 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 61 inci maddesi aşa- I 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hüküm ve tutanaklar 

Madde 61. — Hesap ve işlemlerin yukardaki mad- I 
delere göre yargılanması sonunda beraat veya taz -
min hükmü verilir. Bu hükümler dışında gerekli gö
rülen hususların ilgili mercilere bildirilmesi kararlaştı-
rılabilir. 

Yargılama sırasında, mahkemelere veya yürü- I 
tülen bir soruşturma için ilgili idarî mercilere veril- [ 
miş olması nedeniyle belgeleri bulunmayan hesap ve I 
işlemlerle yargılama konusu olan bir işleme ilişkin I 
bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi veya Hazine I 
zararının saptanamaması nedenleriyle incelemenin ge
nişletilmesine veya bilirkişi incelemesine, kovuştur
ma veya soruşturma sonucunun beklenmesine gerek I 
görülen hallerde, bu hususlara ilişkin hesap ve işlem
lerin yargılanması durdurularak, sayman hesabı hak
kındaki hükmün dışında bırakılabilir. Hüküm dışı bı
rakılan miktarlara Uişkin hesap ve işlemler, tamam
landıkları tarihten itibaren iki yıl içinde yargılanmadı
ğı takdirde, 66 ncı madde hükmü uygulanır. 

Verilen hüküm ve kararların özeti, daire başkanı 
tarafından rapora yazılıp imza edilir. Ayrıca tutanak 
yapılması ve daire başkanı ile üyeleri tarafından im
za edilmesi lazımdır. I 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 61 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hüküm ve tutanaklar 

«Madde 61. — Hesap ve işlemlerin yukarıdaki 
maddelere göre yargılanması sonumda beraat veya 
tazmün hükmü verilir. Bu hükümler dışında gerekli 
görülen hususların ilgili mercilere bildirilmesi karar-
laştırılabiür. 

Yargılama sırasında, mahkemelere veya yürütü
len blir soruşturma için ilgili idarî mercilere verilmiş 
olmasa nedeniyle belgeleri bulunmayan hesap ve iş
lemlerle yargılama konusu olan bir isteme ilişkin 
bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi ve kovuştur
ma veya soruşturma sonucunun beklenmesine gerek 
görülen hallerde, bu hususlara ilişkin hesap ve işlem
lerin yargılanması durdurularak, sayman hesabı hak-
ıkındaki hükmün dışında bıraıkılabiMr. Hüküm dışı bı
rakılan miktarlara ilişkin hesap ve işlemler, tamam
landıkları tarihten itibaren iki yıl içinde yargılanma
dığı takdirde, 66 ncı madde hükmü uygulanır. 

Verilen hüküm ve kararların özeti, daire başkanı 
tarafından rapora yazılıp imza edilir. Ayrıca tutanak 
yapılması ve daire başkanı ile üyeleri tarafından im
za edilmesi lazımdır.» 
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MADDE 8. — Aynı Kanunun 66 noı maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Şu kadar ki, sayman hesabını oluşturan cetvel
lerle eki belgelerdeki maddî yanlışlık ve tutarsızlıklar 
nedeniyle hesabın hükme 'bağlanmaya elverişli görül
mediğinin daire kararıyla saptanması halinde, say
man hesabının verilme tarihi, hesabın tam ve doğru 
olarak düzenlendikten sonra Sayıştaya geldiği tarih
tir. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 73 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Temyiz Kurulunun tazmin hükmünün kaldırılması
na ilişkin kararları, temyiz konusu ilam maddesin
deki bütün sorumluları kapsar. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 74 üncü maddesi
nin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yargılamanın iadesi isteminde bulunma süresi ila
mın tebliği tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre, 
hükmen onanmış hesaplarda hesabın onandığı tarih
ten başlar. 

* • • x 

MADDE 11» — Aynı Kanunun 77 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. Karar düzeltilmesi 

Karar düzeltilmesi sebepleri 

Madde 77. — Temyiz Kurulu kararlan hakkında 
63 üncü maddede sayılan ilgililer yazılı bildirim tari
hinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus 
olmak üzere aşağıdaki sebeplerle karar düzeltilmesi 
isteminde 'bulunabilirler : • 

a) Hükmün esasına etkili iddia ve itirazların ka
rarda karşılanmamış olması, 

b) Bir kararda aynı konu hakkında birbirine ay
kırı hükümler bulunması, 

c) Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını 
etkileyen belgelerle hile ve sahtekârlığın ortaya çık
mış olması, 

d) Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut 
olması. 

t -

MADDE 12. — Aynı Kanunun 78 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Karar düzeltilmesi istemi ve incelenmesi 

Madde 78. — Karar düzeltilmesi istemleri, bu 
Kanunda yazdı sebeplere dayanmıyorsa, istemin red-

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 66 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Şu kadarki, sayman hesabım oluşturan cetveller
le eki belgelerdeki maddî hata ve tutarsızüklar nede
niyle hesabın hükme bağlanmaya elverişli görülmedi
ğinin daire kararıyla saptanması hainde, sayman he
sabının verilme tarihi, hesabın tam ve doğru olarak 
düzenlendikten sonra Sayıştaya geldiği tarihtir. 

MADDE 7. — Teklifin 9 uncu maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —. Teklifin 10 uncu maddesi 8. inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 11 inci maddesi 9 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 78 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Karar düzeltilmesi istemi ve incelenmesi 

Madde 78. — Karar düzeltilmesi istem ve mce-
tenmesî temyiz şekil ve usulleri dairesinde yürüıtü-
MirV 
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dine karar verilir. Kanunda yazılı sebepler varsa, ka
rar yeniden görüşülür. 

Karar düzeltilmesi istem ve incelenmesi temyiz 
şekil ve usulleri dairesinde yürütülür. 

Karar düzeltilmesi istemi, kesin hükmün yerine 
getirilmesine engel değildir. 

Verilen karar, ilgililere tebliğ edilir. 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 81 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel uygunluk bildirimleri 

Madde 81. — Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulan kesinhesap kanunu tasarı
larının bir nüshası da Sayıştaya verilir. Genel uygun
luk bildirimleri, bu tasarıların Sayıştaya verilmesin
den başlayarak en geç yetmiş beş ̂ ün içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bil
diriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş 
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış 
denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların 
karara bağlandığı anlamına gelmez. Genel uygunluk 
bildirimlerinin sunulmsmdan sonra denetim ve yargı
lama sonucunda kesinhesaplara ilişkin olarak ortaya 
çıkacak bulgular ek bildirimle Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 83 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İlâmların infaz cetveli 

Madde 83. — Sayıştaya verilen kesinhesap kanun 
tasarılarına kesinhesapların düzenlenme tarihine ka-
dar kesinleşmiş Sayıştay ilâmlarının yerine getirilme 
derecesini gösteren bir cetvelin bağlanması şarttır. 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 85 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel uygunluk bildirimlerinin hazırlanması ve 
görüşülmesi 

Madde 85. — Başkanlıkça görevlendirilen denet
çiler tarafından, kesinhesap kanunu tasarılarında gös
terilmiş bulunan genel ve katma bütçelerin uygulanma 
sonuçları ve genel hesaplar, sayman hesapları esas 
alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılır ve bunla-

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Kaırar düzeltilmesi istemi, kesin hükmün yerine 
getirilmesine engel değildir. 

Verilen karar, ilgililere tebliğ edilir. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 81 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel uygunluk bildirimleri • 

Madde 81. — Bakanlar Kurulunca Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulan kesinhesap kanunu ta
sarılarının bir nüshası da Sayıştaya verilir Genel uy
gunluk bildirimleri, bu tasarıların Sayıştaya verilme
sinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Kdsirthesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk 
bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş 
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış 
denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların 
karara bağlandığı anlamına gelmez. Genel uygun
luk bildirimlerinin sunulmasından sonra denetiim ve 
yargılama sonucunda fcesirihesaplara ilişkin olarak 
ortaya çıkacak bulgular ilk genel uygunluk bildirimi 
ile birlikte ek olarak Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulur., 

(MADDE 12. — Aynı Kanunun 83 üncü madde
si aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir : 

Hamların infaz cetveli 

'Madde 83. — Sayıştaya verilen kesinhesap kanunu 
tasarılarına, kesinhesapların ait olduğu yilm sonuna 
kadar, kesinleşmiş Sayıştay ilâmlarının yerine getiril
me oranına gösteren bir cetvelin bağlanması şarttır. 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 85 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel uygunluk bildirimlerinin hazırlanması ve 
görüşülmesi \ 

Madde 85. — Başkanlıkça görevlendirilen denet
çiler tarafından, kesinhesap kanunu tasarılarında gös
terilmiş bulunan genel ve katma bütçelerin uygulan
ma sonuçlan ve genel hesaplar, sayman hesapilan 
esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılır ve 
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rm uygunluk derecesiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisine duyurulması gereken diğer hususlar da belirti
lerek düzenlenecek genel uygunluk bildirimi taslakla
rını içeren raporlar Başkanlığa verilir. 

Bu raporlar Genel Kurulda görüşülerek genel uy
gunluk bildirimlerinin son biçimi saptanır. 

Raporların Genel Kurulda görüşülmesi sırasında 
Maliye Bakanı adına bir yetkili ve Sayıştay Savcısı; 
katma bütçelerin kesinhesaplarmm görüşülmesinde 
gerekli görülürse, ilgili daire veya kurum adına bir 
yetkili de bulunur. 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 87 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Devlet mallarıyla bazı idare ve kurumlar hakkında 
Sayıştay raporları 

Madde 87. — Genel ve katma bütçeli dairelerin 
mal hesaplarıyla bu daireler dışında kalan idare ve 
kurumların sayman hesaplarının incelenme sonuçları 
hesap devrelerine göre raporlarla Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. 

Aynı bütçe rejimine tâbi olan idasfc ve kurumlar 
için tek rapor da düzenlenebilir. 

Sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde ku
rulan kurum ve teşebbüslere ilişkin raporlarda bun
ların faatiyetleFınin kuruluş gayelerine uygun-olup ol
madığı belirtilir. 

MADDE 17. — Aynı Kanunun 21.5.1970 tarih 
ve. 1'260 sayılı Kanunla değişik 92 nci maddesi aşa
ğıdaki sekilide yeniden düzenlenmiştir : 

Malî haklar 

Madde 92. — 1. Aylık, ödenek ve diğer malî 
(haklar bakımından; » 

a) Sayuşltay Başkanı, daire başkanları ve üyeleri 
(hakkında sırasıyla Yargıtay Başkanı, daire başkan 
ve üyelerine, 

Ib) Raportör ve denetçilerle Sayıştay Savcı ve 
yardımcılarına, aynı derece aylığındaki hâkim ve sav
cılara, 

tli'şkin hükümler uygulanır. 
2. Denöfiçi yardımcıları ile denetçi yardımcısı 

aidaylarınm .aylıkları Devlet memurlarına uygulanan 
göslterge ve kalfcsayı esas a t a r ak «ufeitiyjle belMen-

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

'bunlaaıa uygunluk derecesiyle Türkiye Büyük MiUet 
Meclisime duyurulması gereken diğer hususlar da be
lirtilerek düzenlenecek ıgenel uygunluk bildirimi tas
laklarını içeren raporlar Başkanlığa verilir. 

(Bu raporlar Genel Kurulda görüşülerek genel uy-
ıgunluk bildirimlerinin son biçimi saptanır. 

Raporların Genel Kurulda görüşülmesi sırasında 
Maliye Bakanı adına bir yetkili Sayıştay Savcısı ve 
gerekli görülürse, ilgili daire veya kurum adına bir 
yetkili de bulunur. 

MADDE 14. — Taisarının 16 nci maddesi 14 ün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 21,5.1970 tarih 
ve 12160 sayılı Kanunla değişik 92 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir : 

I Malî sosyal haklar 

Madde 92. — a) iBrüt aylık tutarı, Devlet Me
murları Kanununda yer alan gösterge toblosuridak'i 
rakamlarla bu Kanunla tespit edilen ek göstergelerin 
toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımından 

i oluşan miktardır, 
I fc) (Sayıştay Başkanının aylık ödemeleri birinci 

'derecenin son kademesine eklenecek 1 100; Sayıştay 
iDaire Başkanları, Üyeleri ve Sayıştay Savcısının ay
lık ödemeleri de birinci derecenin son kademesine ek-

I lenecek 800 rakamından sonra bulunacak saymışı bel-
} li katsayı ile çarpılmaaı sonunda elde edilecek mik-
I tar esas alınarak yapılır. 

Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yar-
I dımcılarırun aylık ödemeleri; 9 ve S inci derecenin 
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inekle beralber, bunlar, ek gösterge ve diğer malî 
İnaklar bakımından başlangıç sınıfında bulunan de
netçiler hakkındaki hükümlere tabidir. 

IMADBE 1(8. — Aynı Kanunun 94 üncü madde
sinin birinci fıkrası ile A ve B benlileri aşağıdaki se
kide deği^irillmi'ştir : 
, 'Başkan ve üıyder dışındaki meslek mensuplarının 
sicilleri her takvim yılı sonunda; 

•KişlM ve meslekî ntelMeri, kanun ve nizamlara 
saygı, derecesi, görevline uya!bi§me yeteneği, bulun
dukları görevlerdeki başarı derecesi ve verimlilik not
ları göz önünde tutularak yükselllmeye yeterli olup 
'oî'madıklarını belirtecek sekide; 

A) Birim ve grup şefleri hakkında ilk derecede bir 
üye, ikinci derecede bir daire başkanı; 

IB) Raportörler, denettlcier ve denetçi yardımcı
larıyla denetçi yardımcısı adayları hakkında ilk de
recede bağlı bulunduğu birim veya grup şefi, ikinci 
dierecede bir üye; 

MABÜE 19. — Aynı Kanunun 1011 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmişltlir : 

Çalışmaya ara verme süresisıee Daiirder Kurulu
na ilişkin görevlerden' gedtaıesinde sakınca umu
lanlar görevli daire tarafından yerine getirilir. (96 ncı 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
'gösterge rakamlarına eklenecek 150; 7 ve 6 ncı de
recelerin kademderinde bulunanlara, o derece ve ka • 
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 200; 5 ve 
4 üncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o de
rece ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
300; 3 üncü derecenin kademelerinlde bulunanlara, 
o kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 400; 2 
nci derecenin kademderinde bulunanlara, O kademe
lerin gösterge rakamlarına eklenecek 500; 1 inci de
recenin kademelerinde bulunanlara, o kademelerin 
gösterge rakamlarına eklenecek 550; birinci derece 
aylığını almış ve bu derecede dört yılını ikmal etmiş 
bulunanlardan yükselmeye yeterli görülenlere, bulun
dukları derece ve kademen'in gösterge rakamına ek
lenecek 650 rakamından sonra bulunacak sayının bel
li katsayı ile çarpılması sonucunda elde edilecek mik
tar esas alınarak yapılır. 

c) Bu maddenin (b) bendinde bdirtilenlere brülti 
aylıkları tutarının yüzde doksanı oranında ödenek 
verilir. ıBu ödenek ay başında aylıkla birlikte peşin 
ödenir, ödemede ve hak kazanmada aylığa ilişkin 
hükümler uygulanır. 

d) Bu maddenin Cb) bendinde belirtilenler, Dev
let memurlarına tanınan sosyal haklar ve yardım
lardan yararlanırlar. 

MAÖDE .16. — Tasarının 18 inci maddesi 16 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

IM!AEXDE 17. — Aynı Kanunun 101 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Çalışmaya ara verme süresince Dairder Kurulu
na ilişkin görevlerden gecikmesinde sakınca görülen
ler görevli daire tarafından yerine getirilir. (96 ncı 
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madde hükmü saklıdır.) İlgili idare ve kurumun is
temde bulunması halinde görevli daire kararı, çalış
maya ara verme süresi 'bittikten sonra Daireler Ku
rulunda da görüşülür. , 

MADDE 20. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek mad
deler ©klenm iştir : 

BK MADDE 1. — Sayıştay Kanununun çeşitili 
maddelerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisine sunulacağı belirtilen bildirim ve raporlar, Tür
kiye Büyük MilM Meclisine sunulur. Aynı Kanu-

• nun bu organlara bırakftığı yetk'iler Türkiye Büyük 
• M#leX Meclisince kullanılır; Sayıştay Kanununun 

Bütçe Karma Komisyonuna verdiği görevler Bütçe 
Komisyonu tarafından yürütülür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay 
raporları genel görüşme konusu olur. 

©u yetM ve görevler, Kanunda veya Türküye Bü
yük M'Met Meclisi İçtüzüğünde 'belirtilen usul ve 
esaslar dairelinde yerine getirilir. 

Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuş
mazlık hali 

EK MADDE 2. — Vergi, benzeri mali yüküim-
ıKilüMer ve ödevlere Miskin toir işlem dolayısıyla aynı 
mövzuatıri yorumunda, Sayıklayın ve Danış'taym ke
sinleşmiş. kararları arasmda uyuşmazlık bulunduğu 
ihaüclktnda, 63 üncü maddede belir'Ciien ilgililerin 74 
üncü maddedeki usul ve esaslar dairesinde başvu
ruları üzerine uyuşmazlığın bulunduğu saptanırsa, 
Sayışjtay kararı yargılamanın iadesi yoluyla görüşü
lerek uyuşmazlık, Danıştayın o olaya mlünhasır ka
ran doğrultusunda giderilir. 

Uyuşmazllığın mevcut olmadığı saptanıncaya ka
dar Sayıştay ilamının yerine getirilmesi durdurulur. 

Kıyafet • . 

'EK MADDE 3. — Sayıştay meslek 'mensup
larının, savcı ve yardımcılarının resmî kıyafetleri ile 
(bunların giyilme yer ve zamanları yönetmelikle dü
zenlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

madde hükmü saklıdır.) İlgili idare ve kurumun is
temde bulunması halinde görevli daire kararı, çalış
maya ara verme süresi bittikten sonra Daireler Ku
rulunda da görüşüMr. 

MADDE 18. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir : 

EK. MADDE 1. — Sayıştay Kanununun çeşitli 
maddelerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisine sunulacağı belirtilen billdirim ve raporlar,; Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Aynı Kanunun 
hu organlara bıraktığı yetkiler Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kullanınHır; Sayıştay Kanunumun Bütçe Kar
ma Komisyonuna verdiği görevleri, Plan ve Bütçe 
Komisyonu tarafından yürütülür. 

Türkiye Büyük -Millet Meclisine sunulan Sayış
tay raporları genel görüşme konusu olur. 

Bu yetki ve görevler, Kanunda veya Türkiye Bü
yük Millet Meclîsi İçtüzüğünde belirtilen usul ve esas
lar dairesinde yerine getirilir. 

Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuş
mazlık hali • 

«EK MADDE 2. — Vergi, benzeri malî yükümlü
lükler ve ödevlere ilişkin bir işlem dolayısıyla aynı 
mevzuatın yorumunda, Sayıştayın ve Danıştaym ke
sinleşmiş kararları arasında uyuşmazlık bulunduğu 
hakkında, 63 üncü madldede belirtilen ikililerin 74 
üncü maddedeki usul ve esaslar dairesinde başvuru
lan üzerine uyuşmazlığın bulunduğu tespit edilirse, 
Sayıştay karan yargılamanın iadesi yoluyla görüşü
lerek uyuşmazlık Danıştay kararı doğrultusunda gi
deridir. 

Uyuşmazlığın 'bulunmadığı hakkındaki Sayıştay 
kararına karşı 63 üncü maddede belirtilen ilgililerce 
Danışfaya başvurulduğu takdirde, bu hususa ilişkin 
Danıştay kararıma uyulur. 

Uyuşmazlığın mevcut olmadığı tespit edilinceye 
kadar Sayışjtay ilamının yerine getirilmesi durduru-
lulur.» 

Kıyafet 

EK MADDE 3. — Teklifin Ek 3 üncü maddesi 
aynen kalbül editfmaşti/r. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı ^137) 



— 26 — 

(Tefcüf) 

Döner sermaye 

EK MIA1DDE 4. — Mtesteıkî yayın ve tanutaa faa-
liyelilerinin gerçek'leşltiri'limesi, B%i İkilem Merkezi 
kapasitesinin değerifcnd'iriilim'esi ve benzeri işlerin yü-
rüiiiiil'mesi amacıyla Birinci Balkanın onayı ite on mil
yon lira sermayeli bir döner sermaye işetmesi ku
rulur. 

Işllelümtonin sermayesi Sayıştay bütçesine konula
cak ödeneklerle fcarşılİ'anır ve Ödenmiş sermayesi bu 
mildtiaira, ulaşıncaya Şadlar, elde edilecek kadar ser
mayeye eklenir. 

'Döner sermaye istemleri, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu hükümlerine talbi değildir. 

Döner sermayenin ytön'âtliim ve işl'e'tilimesine iliş
iklin 'hususlar, yönetlmellğinde 'bdMîir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 21. — Sayıştay Kanununun 82, 84 ve 
86 ncı maddeleri ile diğer kanunların bü Kanuna ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

OBÇİÖİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce (kesinleştiği haltie yerine getiril-
anemiş vergi, 'benzeri malî ylülkürnlMükter ve ödevlere 
ffli'şkin Sayışltay kararları hafclkmda da bu kânunla 
getirilen ek madde hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 14 üncü madde gereğin
ce 'bütün dairelerin üye sayısı en az 'beşe itamamla-
mnıcaya k&dar, dairelerin Coplaamaisında, hfülküim ve 
ik'arar vermesinde eski hükümlerin uygulanmasına de
vam olunur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 19. — Sayıştay Kanununun 82, 84 ve 
86 ncı maddeleri hükümleri yürürlükten kaldırılmış
tır. 

GEÇtÖl MADDE 1. — Teklifin Geçici 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — 14 üncü madde gereğin
ce bütün dairelerin üye sayısı en az beşe tamamla
nıncaya kadar, dairelerin toplanmasında, hüküm ve 
karar vermesinde eski hükümlerin uygulanmasına 
devam olunur. 

(Üyelerin seçimi kanunun yürürlüğünden itibaren 
en fazla 8 ay içerisinde tamamlanır. 

GEÇİdt MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğü
nü takiben halen Sayıştayda boş bulunan üyeliklerle, 
190 sayılı Kanun Hülkmünde Kararnameye ek olarak 
çıkarılan Balkanlar Kurulunun Î8.7.1984 tarih ..ve 
8/!83ı60 sayılı kararı gereğince verilen kadrolara ya
pılacak üye seçilirden bir defaya mahsus ölımak üze
re Türkiye Büyük Millet Meclîsi Plan ve Bütçe Ko
misyonunca doğrudan yapılaırak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisli Genel Kurulunun onayına sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S; Sayısı : 137) 
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(Teklif) 

MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 23. Bu Kanun hüküm'lerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Genel Kurul bu onay işlemini Plan ve Bütçe Korniş^ 
yonunca seçimin sonuçlanmasından başlayarak İki 
ay içinde tamamlamadığı takdirde Plan ve Bütçe Ko« 
misyonu Karan kesindir, 

MADDE 20. — Teklifin 22 nci maddesi 20 ncf 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

fMİADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 137) 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 135 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /556) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 9.8. 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-1698/04226 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.7.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GEREKÇE 

Sözleşme, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla ve güvenilir bir şekilde kullanılması ile ilgili önlemlerin önem
li bir kesitini oluşturan ve nükleer madde ve tesislerin ve nükleer madde taşınmasının fiziksel korunmasını 
ve güvenliğini sağlamaya yönelik olup, Ajansın «Nükleer Madde ve Malzemenin Fiziksel Korunması» hak
kındaki mevzuatının Uluslararası bir sözleşme ile güçlendirilmesi amacıyla hazırlanmış bir metindir. 

Sözleşmenin giriş kısmında, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla geliştirilmesi ve uygulanması, nükleer mad
delerin yasa dışı yollarla elde edilmesinin ve kullanılmasının önlenmesi, saptanması ve cezalandırılması gibi 
hususlarda Uluslararası işbirliğinin sağlanması amaçlarına değinilmektedir. 

Sözleşmenin 1 inci maddesinde, sözleşme kapsamına giren nükleer maddelerin tanımı verilirken, 2 nci 
maddede sözleşmenin kapsamı verilerek, bu sözleşmenin 'barışçı amaçlarla kullanılan nükleer maddelerin Ulus
lararası nülkleer taşınması sırasında ve ülke içi kuianınn, depolanması ve taşınmasında ise 3 üncü ve 4 üncü 
maddeler ile 5 inci maddenin 3 üncü fıkrası ayrık oimalk üzere uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Diğer bir deyişle, sözleşme nükleer maddenin Uluslararası ve ulusal sınırlar içinde taşınması, kullanılması 
ve depolanması sırasında bunların barışçı amaçlar dışında kuiamtaasını önlemek üzere, ulysal <iüzeyde alı
nacak bazı idarî ve yasal önlemleri öngörmekte ve fiziksel korunmanın etkin biçimde uygulanması içlin ge
rekli olabilecek Uluslararası işbirliğini belrli kurallara bağlayarak sözleşmeye taraf olacak ülkeler için bu ku
rallara uyma yükümlülüğü getirmektedür. 

Taraf ülkeler (ihracatçı, ithalatçı veya transit geçilen ülke), sözleşmede sayılan her bir özel nülkleer mad
de için öngörülen düzeyde fizilksel koruma önlemlerini tek başına veya ilgili ülke ile birlkte ortaklaşa alıma 
ve bunu sağlayacak ulusal, idarî ve yasal kuralları çıkarma yükümlülüğüne girmektedir. Fizilksel koruma ön-
lemlerilnin başlama noktası nükleer maddenin bulunduğu yerden, eriştiği yere kadar devam etmektedir. 

Nitekim, 4 üncü madde hükmü ile, gerek ihraç eden, gerekse ithal eden taraf ülkelere karşı taraftan fi
ziksel korunmanın sağlanması garantisini talep etme yükümlülüğü getirilmektedir. Ayrıca, taraf olmayan ül
kelerden de aynı garanti istenecektir. Bu sözleşmeye taraf olmayan devletler arasındaki Uluslararası nükleer 
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taşıma sıraısaında da, taraf ülke sözleşmeye uygun garantiyi almadıkça, söz konusu nükleer maddenin toprak
larından geçmesine izin vermeyecektir, 

4 üncü madde ışığında, sözleşme özellide geiMşmekte olan ülkeler için önem kazanmaktadır. Zlira, halen 
nükleer madde ihraç «den gelişmiş ülkeler ihraç lisansa için 'Mıal eden ülkelerdin fiziksel korunma önlemleri
ni içeren mevzuata sahip olmalarını aramaktadırlar ve sözleşme yürürlüğe girdikten sonra d'a (Yiirmlibirinci 
ratifikasyon, kabul veya onay belgelerinin saklayıcıya teslim edildiği günü takip eden otuzuncu gün yürürlüğe 
girecektir.) ithal eden ülkelerin bu sözleşmeye taraf olma koşulunu ileri sürebileceMerdir. 

Ayrıca, ülkemizin üç yönden denizle çevrili olması, Avrupa ile Ortadoğu ülkeleri arasında deniz, hava ve 
kara nakliyatı açısından eşlik devlet durumunda bulunması ve güç reaktörü kurma aşamasında olması da söz
leşmeyi bizlim açımızdan önemli hale getirmektedir. Zira nükleer tesislerin korunmasında dedeksiyon, haber
leşme, geciktirme, karşılık verme, durdurma, giriş, konsolu, caydırma gibi fonksiyonlarının tam olarak yeri
ne getirildiği fiziksel korunma sistemlerine gereksinme vardır. Birçok ülkede bu konularda sistemlerin geliş
tirilmesi, modelize edilmesi, analizlerinin yapılması yoluyla çok detaylı bilimsel ve teknolojik çalışmalar sür
dürülmektedir. Bu nedenle nükleer teknolojinin diğer alanlarımda olduğu gibi fiziksel korunma sistemlerinin 
kurulması ve işlerliğinin sağlanmasında bu ülkelerle yakun bir ilişkiye girilmesi zorunlu olmaktadır. Bu işbir
liği sonucunda Uluslararası uygulamalarda da sorun yaratmayacak olan, ülkemizin koşullarına uygun, IAEA 
kriterlerinin dikkate alındığı etkin bir fiziksel korunma sisteminin kurulması mümkün ol'aibilecektir. 

Bu nedenle de alınacak idarî ve teknik önlemlere Uluslararası boyutta bir çatı teşkil edecek olan söz ko
nusu sözleşmenin ülkemizce de onaylanması yerimde olacaktır < 

Bundan başka sözleşmemin 3 üncü, 6 ncı, 7 neti ve 8 inci maddeleri sözleşmeye uygun ulusal mevzuatın 
oluşturulması ve mevcut mevzuatta yapılacak değişikliklere Miskin hükümler getirmekte, 8 indi, 9 uncu, 10 
uncu ve 11 inci maddeler ise bu sözleşme kapsamında suçluların iadesi konusunda uyulacak kuralları hük
me bağlamaktadır, ayrıca, Türkiye uyuşmazlıkların çözümünde hakemlik müessesesini öngören 17 nei madde
nin 2 nci fıkrasına, 17 nei maddenin 3 üncü fıkrası hükmüne dayanarak çekince koymuş bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10 . 10 , 1984 
Esas No. : 1/556 
Karar No. : 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip, gö
rüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekilde aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur, 
Başkam Başkanvekii Sözcü 

Ali Dizdar oğlu Ahmet İlhami Kösem Mustafa Uğur Ener 
Antalya Malatya Kütahya 
Kâtüp Üye Üye 

İbrahim Ay doğan İbrahim Tasdemir Alpaslan Pehlivanlı 
tçel Ağrı Ankara 
Üye Üye Üye 

özgür Barutçu Sabahattin Eryurt Akif Kocaman 
Diyarbakır Erzurum Gümüşhane 

Üye Üye Üye 
Mehmet Sait Erol İhsan Nuri Topkaya Mehmet Bağçeci 

Hakkâri Ordu Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/556 
Karar No. : 15 

17 .10 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 17.10.1984 tarihli 12 noi Birleşiminde, ilgili bakanlık ve Atom Ener
jisi Komisyonu temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerek temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı 
bilgileri uygun ve yerinde mütalaa eden Komisyonumuz, tasarıyı prensip olarak kabul ettikten sonra mad
delerin görüşmesine geçmiştir. 

Bilindiği üzere nükleer madenler : Uranyum, toryum, 'berilyum, zirkonyum, magnezyum, alüminyum
dur. 

Nükleer enerji ise; uranyum veya potanyum gibi ağır elementlerin parçalanmasıyla gerçekleşen enerji 
demektir. 

Nükleer enerji sanayide ve askerî alanda kullanılmaktadır. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından hazırlanıp 3.3.1980 tarihinde imzaya açılan ve TC Hükü
meti tarafından 23.8.1983 tarihinde Viyana'da 17 noi maddesinin 2 nci paragrafına ihtirazî kayıt konmak 
suretiyle, imzalanan Sözleşme nükleer maddenin uluslararası ve ulusal sınırlar içinde taşınması, kullanılması 
ve depolanması sırasında bunların barışçı amaçlar dışında kullanılmasını önlemek üzere ulusal düzeyde alı
nacak bazı idarî ve yasal önlemleri öngörmektedir. 

Sözleşmenin onaylanması, üç tarafı denizle çevrili, Avrupa ile Ortadoğu ülkeleri arasında köprü görevi 
yapan ve güç reaktörü kurma aşamasında olan ülkemiz açısından da yararlı olacaktır. 

Komisyonumuz yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle tasarının, 1, 2 ve 3 üncü maddelerini uygun görerek 
aynen kabul etmiştir, 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Prof. Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Kâmran İnan 

Bitlis 

Üye 
Prof. Dr. Ahmet Memduh Yaşa 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Ba|kanveküıM 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa 

Üye 
M. Ertuğrul Ünlü 

Bursa 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hacı Turan öztürk 

Nevşehir 

Üye 
Dr. Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon -'""" 

Kâtip 
Hasan Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Ko
runması Hakkında Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Uluslararası 
Atom Enerjisi tarafından 3.3.1980 
tarihinde imzaya açılan ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
23.8.1983 tarihinde Viyana'da, 17 
nci maddesinin 2 nci paragrafına 
ihtirazî kayıt konmak suretiyle, im
zalanan «Nükleer Maddelerin Fi
ziksel Korunması Hakkında Söz
leşmelin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Ko
runması Hakkında Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Ko
runması Hakkında Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kahul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakamı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

A. Tanrıyar 

Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Balkanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halefoğlu 

İBaıyındırliik ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Talbliî Kaynaklar Bakanı 
C- Büyükbaş 

27 . 7. . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

(Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal GÜJvenffik Bakanı 
M. Kalemli 

'Külttür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 
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NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL KORUNMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, 
Tüm Devletlerin, nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla geliştirme ve uygulama haklarını ve nükleer enerjinin 

barışçı kullanımından elde edilecek yararlara ilişkin meşru çıkarlarını TANIYARAK, 
Nükleer enerjinin barışçı kullanımı için uluslararası işbirliğini kolaylaştırma gereğine İNANARAK, 
Nükleer maddelerin yasa dışı yollarla elde edilmesi ve kullanılmasından doğan tehlikeleri bertaraf etmeyi 

ARZULAYARAK, 
Nükleer maddelerle ilgili suçların ciddî nitelikte olduğuna ve bu tür suçların önlenmesi, saptanması ve 

cezalandırılmasına ilişkin uygun ve etkin önlemlerin alınmasının acil gereksinimine İNANARAK, 
Bu Sözleşmeye uygun olarak herbir Taraf Devletin ulusalı hukuku ilen ükleer maddelerin fiziksel korun

ması için etkili önlemlerin saptanmasına yönelik uluslararası işbirliğinin kurulması GEREKTİĞİ BİLİNCİ 
İLE, 

Bu Sözleşmenin, nükleer maddelerin güvenli transferini kolaylaştırması gerektiğine İNANARAK, 

Nükleer maddelerin ülke içi kullanımı, depolanması ve taşınmasında fiziksel korunmanın önemini de VUR

GULAYARAK, 
Askerî amaçlarla kullanılan nükleer maddelerin etkili fiziksel korunmasının önemini ve bu tür madde

lere katı fiziksel korunma önlemleri uygulanmakta olduğu ve bunun sürdürüleceği görüşünü KABUL EDE
REK, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır : 
MADDE 1. — 
Bu Sözleşmenin amaçları açısından; 
a) «Nükleer Madde», Plütonyum - 238 izotop konsantrasyonu % 80'rii aşmayan Plütonyum, Uranyum -

233, Uranyum - 233 veya Uranyum 235 izotoplarınca zenginleştirilmiş Uranyum, cevher ve cevher artığının 
dışında, doğada bulunduğu şekilde izotop karışımlarını içeren Uranyum, yukarıdaki maddelerin bir veya daha 
fazlasını içeren herhangi bir nükleer madde; 

b) «235 veya 233 izotoplarınca zenginleştirilmiş Uranyum», 235 veya 233 izotoplarının veya 238 izo
topuna oranının, 235 izotopunun 238 izotopuna doğada her ikisinin toplamı oranından daha büyük karışımı 
içeren uranyum; V 

c) «Uluslararası nükleer taşıma», bir nükleer madde yükünün, herhangi bir taşıma şekli ile devlet sınırları 
dışına çıkarılması amacıyla devlet içindeki göndericinin tesisinden ayırılmasıridan başlayarak alıcı devlette ta
şımanın son bulacağı tesise varmasıyla sona erecek olan taşıma; 

anlamındadır. 

MADDE 2. — 
1. Bu Sözleşme, barışçı amaçlarla kullanılan nükleer maddenin uluslararası nükleer taşınması sırasında 

uygulanacaktır. 
2. Bu Sözleşme, 3 üncü ve 4 üncü maddeler ile 5 inci maddenin 3 üncü paragrafı ayrık olmak üzere, 

barışçı amaçlarla kullanılan nükleer maddenin ülke içi kullanımı, depolanması ve taşınmasında da uygulana
caktır. 

3. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, barışçı amaçlar için kullanılan nükleer maddenin ülke içi kullanımı, 
depolanması ve taşınması konusunda, Taraf Devletlerin 2 nci paragraf ile açıkça kabul ettikleri yükümlü
lükler dışında, bir Devletin, söz konusu nükleer maddenin ülke içi kullanımı, depolanması ve taşınmasına 
ilişkin egemenlik haklarını etkileyeceği şeklinde yorumîanmayacaktır. 

MADDE 3, — 
Her Taraf Devlet, kendi ulusal mevzuatı çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olarak, uluslararası 

nükleer taşıma sırasında kendi topraklarında ve kazaî yetkisi altında bulunan gemi veya uçaktaki nükleer 
maddenin, bu gemi veya uçak o ülkeye veya o ülkeden taşıma yaptığı sürece EK I'de belirtilen düzeylerde 
korunması için gerekli önlemleri mümkün olduğu ölçüde alacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 



— 6 — 

MADDE 4. — 
1. Hiçbir Taraf Devlet, nükleer maddenin, uluslararası nükleer taşıma sırasında EK I'de belirtilen dü

zeylerde korunacağına ilişkin teminat almadıkça, bu maddeyi ihraç etmeyecek veya bu maddenin ihraç 
edilmesine izin vermeyecektir. 

2. Hiçbir Taraf Devlet, bu Sözleşmeye taraf olmayan bir Devletten, nükleer maddenin, uluslararası nük
leer taşıma sırasında EK I'de belirtilen düzeylerde korunacağına ilişkin teminat almadıkça, bu maddeyi ithal 
etmeyecek veya bu maddenin ithaline izin vermeyecektir. 

3. Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletler arasındaki uluslararası nükleer taşıma sı
rasında, nükleer maddenin mümkün olan ölçüde, EK I'de belirtilen düzeylerde korunacağına ilişkin teminat 
almadıkça, söz konusu nükleer maddenin kara veya iç su yolları vasıtasıyla yada hava veya deniz limanları 
yoluyla topraklarından geçmesine izin vermeyecektir. 

4. Her Taraf Devlet, ülkesinin bir bölgesinden diğer bir bölgesine uluslararası sular veya uluslararası 
hava sahası yoluyla taşınmakta olan nükleer maddeye, ulusal yasaları çerçevesinde EK I'de belirtilen dü
zeylerde fiziksel koruma uygulayacaktır. 

5. Bu maddenin 1 inci ila 3 üncü paragrafları uyarınca nükleer maddenin EK I'de belirtilen düzeylerde 
korunacağına ilişkin teminatı almakla yükümlü bulunan Taraf Devlet, nükleer maddenin kara veya iç su yol
larından geçmesi yada hava veya deniz limanlarına girmesi beklenilen Devletleri saptayıp bunlara önceden 
bilgi verecektir. 

6. Bu maddenin 1 inci paragrafında değinilen teminat alma yükümlülüğü ithal eden devlet sıfatıyla taşı
maya katılan Taraf Devlete karşılıklı anlaşma ile devrödilebilir. 

7. Bu madde hiç bir şekilde, bir Devletin hava sabası ile karasuyu üzerindeki de dahil olmak üzere 
toprağı üzerimdeki egemenliği ve yetkilerini etkilyecek şekilde yorumlanamayacaktır. 

MADDE 5. — 
1. Taraf Devletler, nükleer maddelerin fiziksel korunmasında ve nükleer maddenin izinsiz el değiştirmesi, 

kullanılması veya tadili veya ciddî bir tehlike hali söz konusu olduğu durumlarda, nükleer maddenin geri alın
ması ve bu konuda gerekli karşı eylemler için eşgüdüm sağlanmasından sorumlu temas noktasını ve Merkezî 
makamını belirleyerek, doğrudan veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı aracılığı ile birbirlerine bildire
ceklerdir. 

2. Nükleer maddenin, hırsızlık, soygun veya diğer her türlü yasa dışı yolla elde edilmesi veya bu hu
suslarda ciddî bir tehlike ile karşı karşıya olması hallerinde, bu maddenin geri alınması ve korunması için, 
Taraf Devletler istemde bulunan her Devlete, ulusal mevzuatına uygun olarak, mümkün olan azamî öl
çüde işbirliği ve yardımlaşmayı sağlayacaklardır, özellikle : 

a) Bir Taraf Devlet, nükleer maddenin herhangi 'bir hırsızlık, soygun veya diğer her türlü yasa dışı 
yolla elde edilmesi veya bu hususlarda ciddî bir tehlike ile karşı karşıya olması hallerinde mümkün olan sü
ratle, ilgili görebileceği diğer Devletleri ve gerektiğinde Uluslararası Kuruluşları haberdar etmek üzere gerekli 
önlemleri alacaktır. 

b) İlgili Taraf Devletler, tehlikedeki nükleer maddenin korunması, taşıma kabının bütünlüğünün saptan
ması veya yasa dışı bir yolla elde edilen nükleer maddenin geri alınması amacıyla, birbirleri ile veya Ulus
lararası Kuruluşlarla gerektiğinde bilgi alış verişinde bulunacaklar ve : 

(i) Bu çabalarını diplomatik veya anlaştıkları diğer yollarla eşgüdümü sağlayacaklar, 
(ii) istemde bulunulmuşsa, yardım edecekler, 

(iii) Yukarıda belirtilen eylemler sonucu çalman veya kaybolan nükleer maddenin geri alınmasını sağ
layacaklardır. 

Bu işbirliğinin uygulanmasına ilişkin somut yöntemler, ilgili Taraf Devletlerce belirlenecektir. 
3. Taraf Devletler, uluslararası taşımada nükleer malzemenin fiziksel korunması sistemlerinin oluşturul

ması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için görüş almak amacıyla gerektiğinde birbirleriyle doğrudan yada Ulus
lararası Kuruluşlar aracılığı ile işbirliğinde ve danışmada bulunacaklardır. 
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MADDE 6. — 
1. Taraf Devletler, bu Sözleşme hükümleri uyarınca bir diğer Taraf Devletten alınan veya bu Sözleşmenin 

uygulanmasıyla ilgili olarak yapılan bîr çalışmaya katılmayla sağlanan herhangi bir bilginin gizliliğini ko
rumak için ulusal mevzuatlarına uygun gerekli önlemleri alacaklardır. Eğer Taraf Devletler, Uluslararası Ku
ruluşlara gizli bilgiler verirlerse, bu bilgilerin gizliliğinin korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır. 

2. Taraf Devletlerden, ulusal mevzuatının açıklanmasına izin vermediği veya Devlet güvenliğini veya 
nükleer maddenin fiziksel korunmasını tehlikeye sokacak herhangi bir bilginin sağlanması bu sözleşme yo
luyla istenmeyecektir. 

MADDE 7. — 
1. Kasti olarak işlenen : 
a) Nükleer maddenin herhangi bir kişinin sağlığının ciddî bir biçimde bozulmasına, ölümüne yada mala 

karşı önemli bir zarar vukuuna yol açan veya bunlara yol açabilecek biçimde yasal bir yetkiye dayanmaksı
zın elde edilmesini, bulundurulmasını, kullanılmasını, transferini, değiştirilmesini, atılmasını veya saçılmasını 
oluşturan bir eylem; 

b) Nükleer maddenin çalınması veya gasbı; 
c) Nükleer maddenin zimmete geçirilmesi veya hile ile elde edilmesi; 
d) Tehdit, kuvvet kullanma veya diğer herhangi bir zorlama yoluyla nükleer maddenin istemini oluş

turan 'bir eylem; 
e) (i) Herhangi bir kişinin ölümüne veya sağlığının ciddî bir biçimde bozulmasına veya mala karşı önem

li bir zarara yol açmak için nükleer maddenin kullanılacağına veya; 

(fi) Bir gerçek veya tüzelkişiyi Uluslararası Kuruluşu veya Devleti herhangi bir eylemde bulunmaya yada 
bu eylemden kaçınmaya zorlamak için (b) paragrafında 'belirtilen suçlardan birinin işleneceğine 

dair tehdit; 
f) (a), (b) veya (c) paragraflarında belirtilen suçlardan herhangi birinin işle&mesine teşebbüs ile, 
g) <a)"dan (f)'ye kadar olan paragraflarda belirtilen suçlardan herhangi birine katılmayı oluşturan eylem, 
Her Taraf Devletçe ulusal mevzuatında cezayı gerektiren bir suç olarak öngörülecektir. 
2. Her Taraf Devlet, vahim niteliklerini göz önünde bulundurarak, bu maddede belirtilen suçları uygun 

cezalarla müeyyide altına alacaktır. 

MADDE 8. — 
1. Her Taraf Devlet 7 nci maddede yer alan suçlar üzerinde, aşağıda belirtilen hallerde, yargı yetkisini 

tesis etmek için gerekli görebileceği önlemleri alacaktır. 
a) Suçun o Devletin toprakları üzerinde veya o Devlette kayıtlı gemi yada uçakta işlenmiş olması; 
b) Suçu işlediği iddia, olunan kişinin, o Devletin uyguıruğund'a olması. 

2ı Aynı şekilde, her Taraf Devlet, suçu işlediği iddia olunan kişinin kendi ülkesinde bulunması ve II 
nci madde uyarınca I inci paragrafında belirtilen Devletlerden hiçbirine iade etmemesi durumunda bu suçlar 
üzerinde yargı yetkisini tesis etmek için gerekli görebileceği önlemleri alacaktır, 

3\ 'Bu Sözleşme, ulusal mevzuat uyarınca uygulanmakta olan mevcut herhangi bir cezaî yargı yetkisini 
kaldırmaz. 

4J 1 inci ve 2 nci paraıgrafforda sözü edilen Taraf Devletlere ilaveten her Taraf Devlet, dlhraç veya ithal 
eden Devlet olarak uluslararası nükleer taşımaya katıldığı durumlarda, Devletler hukukuna uygun bir biçim
de, 7 nci maddede belirtilen suçlar üzerinde yargı yetkisini tesis edebilir., 

MADDE 9. — 
Taraf Devlet, suçu işlediği iddia edilen kişi kendi ülkesinde bulunuyorsa, şartların buna izin verdiğine 

kanaat getirmesi halinde, tutuklama da dahil olmak üzere, kişiyi kövuşturana veya geri verme amacı ile hazır 
bulundurmayı s'aglamak için ulusal mevzuatı uyarınca gerekli önlemleri alacaktır. Bu madde uyarınca alınan 
önlemler, 8 inci madde gereğince yargı yetkisini tesisle yükümlü Devletlere ve gerektiğinde ilgili diğer bütün 
Devletlere gecikmeksizin bildirilecektir. 
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MADDE 10. — . . 
Taraf Devlet, suçu işlediği iddia edilen kişi kendi ülkesinde 'bulunuyorsa, bu kişiyi iadb etmediği takdir

de, herhangi bir ayırım yapmaksızın ve gerekte gecikmeye yol açmaksızın, ulusal mevzuatına uygun usullere 
göre, ilgili hakkında kovuşturma açılmak üzere konuyu yölkili makamlarına intikal ettirir. 

MADDE 11 .— 
L 7 nci maddede belirtilen suçlar, Taraf Devletler arasımda mevcut bulunan herhangi bir suçluların ia

desi anlaşmasına, iadeye esas suçlar olarak eklenecektir. Taraf Devletler, 'bu suçlan gelecekte birbirleriyle 
yapacakları suçluların iades anlaşmalarına iadesi mümkün suçlar olarak dahil etmeyi yükümleneceklerdir. 

2, Eğer bir Taraf Devlet, suçlunun iadesini bir anlaşjmamın mevcut bulunması koşuluna bağlamış ise ara
larında suçluların iadesi anlaşması bulunmayan diğer bir Taraf Devletten suçlunun iadesi 'istemini aldığı tak
dirde, dMerse bu Sözleşmeyi, yukarıda belirtilen suçlar konusunda, suçluyu iade için yasal dayanak olarak 
addedebilir. İşte, talep eden Devletin yasalarında belirlenen diğer koşullara tabi olacaktır. 

3. İadeyi, aralarında bir anlaşmanın mevcudiyeti şartına bağlamayan Taraf Devletler yukarıda belirti
len suçları talep eden devletin (mevzuatındaki koşullara bağlı Olarak iadeye esas suçlar olarak tanıyacaklardır. 

4< Taraf Devletler arasımda, suçluların iadesi bakımından her bir suç, sadece işlendiği yerde değil, 8 in
ci maddenin 1 inci paragrafına göre yargı yetkisini kurması istenen Taraf Devletlerin sınırları içinde de işlen
miş bir suç olarak muamele görecektir. 

MADDE 12. — * 
7 nci maddede belirtilen suçlardan herhangi biri ile ilgili olarak hakkında kovuşturma yapılan her kişiye, 

kovuşturmanın bütün aşamalarında adil bir muamele sağlanacaktır. 

MADDE 13. — 
1; Taraf Devletler, madde 7*de belirtilen suçlar ve bunlara ilişkin cezaî yargılama usullerine bağlı ola

rak takibat için gerekli olan kanıtların birbirlerine verilmesi dahil olmak üzere, müimkün olan ölçüde yar
dımlaşmayı, birbirlerine sağlayacaklardır. Her davada, talep eden Devletin mevzuatı uygulanacaktır. 

2» 1 inci paragrafta belirtilen hükümler, adlî yardımlaşma konusunda yapılmış veya yapılacak, ikili ve
ya çok taraflı herhangi bir anlaşmaya konu yükümlülükleri kısmen veya tamamen etkilemeyecektir. 

MADDE 14. — 
1< Her Taraf Devlet bu Sözleşmenin uygulanmasını sağlayan mevzuatı hakkında saklayıcıya (depoziter) 

blgi verecektir. Saklayıcı bu tür bilgileri tüm Taraf Devletlere periyodik bir sekide iletecektir. 
2. Bir sanıkın kovuşturuldüğu Taraf Devlet, kovuşturmanın sonucunu, mümkün Olduğu her zaman, önce 

doğrudan ilgili Devletlere bildirecektir. Taraf Devlet, sonucu tüm Devletlere bilgi verecek olan saklayıcıya 
* da bildirecektir. 

3. Suçun, iç kullanım, depolama ve taşımada barışçı amaçlarla kullanılan nükleer maddeyi ilgilendirme
si ve sanık ile nükleer maddenin suçun işlendiği Taraf Devletin ülkesinde kalması halinde, bu ^Özleşmenin 
hiçbir hükmü, Taraf Devletin böyle bir suç sonucu girişilen adlî kovuşturma hakkında bilgi vermekle yü
kümlü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacakitır. 

MADDE 15. — 
Ekler bu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. 

MADDE 16. — 
L Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonra, saklayıcı tarafından, Sözleşmenin uygulanmasını, 

giriş bölümü ile hüküm bölümünü ve Eklerinin zamanın şarlan ışığında yeterliliğini gözden geçirmek üze
re, Taraf Devletler arasında bir konferans düzenlenecektir. 

2v Taraf Devletler çoğunluğu sağlayacak, saklayı cıya sunacakları bir öneri ile, 5 yıldan az aralıklarla 
olmamak üzere, bu amaçla yeni konferanslar düzenlenmesini isteyebilirler. 

MADDE 17.— 
1. İki veya daha fazla Taraf Devlet arasında bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin 

bir uyuşmazlık halinde, Taraf Devletler uyuşmazlığın müzakere ile veya uyuşmazlığa taraf olanların hepsi ta-
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rafından kalbul edilebilecek herhangi bir diğer barışçı çözüm yoluyla çözümlenmesi amacı ile birbirlerine da
nışacaklardır. 

2. 1 inci paragrafta öngörülen şekilde çözümlenemeyen bu nitelikte herhangi bir uyuşmazlık, bu uyuş
mazlığa taraf olanlardan herhangi birinin istemi üzerine, karar için hakeme sunulacalk veya Uluslararası 
Adalet Divanına .havale edilecektir. Bir uyuşmazlığın hakeme havalesi halinde, eğer talep tarihinden başla
yarak altı ay içimde uyuşmazlığa taraf olanların hakem mahkemesinin kurulması hakkında aralarında anlaş
maya varmaları mümkün oknaimışsa, taraflardan biri Uluslararası Adalet Divanı Başkanının veya Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin bir veya daha fazla hakem atamasını isteyebilir. Uyuşmazlığa taraf olanların ta
leplerinde çelişki bulunması halinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapılan talebin önceliği olacaktır. 

3. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin imzası, onayı, kabulü veya tasvibi sırasında veya Sözleşmeye katıl
ma esnasında, kendisini, 2 nci paragrafta öngörülen uyuşmazlıkların çözümü yöntemlerinden biri veya her 
ik'isi ile bağlı saymadığını beyan edebilir. 2 nci paragrafta öngörülen uyuşmazlıkların çözümü yöntemine çe
kince koymuş bulunan bir Devletin taraf olacağı uyuşmazlıklarda diğer Taraf Devletler de bu yöntemle bağlı 
bulunmayacaklardır. 

4. 3 üncü paragrafa uygun olarak bir çekince koymuş bulunan herhangi bir Taraf Devlet, saklayıcıya 
bJlldirimde bulunarak bu çekinceyi her an geri çekebilir. 

MADDE 18. — 
1* İBu Sözleşme, 3 Mart 1980 gününden başlayarak yürürlüğe gireceği güne kadar Uluslararası Atom 

Enerjisi. Ajansının Viyana'daki Merkezinde ve Birleşmiş Milletlerin New York Merkezinde bütün devletle
rin imzasına açık olacaktır < 

2. İBu Sözleşme, imza eden ülkelerin onaylamasına, kabulüne veya tasvibine açık olacaktır. 
3. Bu Sözleşme,. yürürlüğe girdikten sonra bütün devletlerin katılmasına açık tutulacaktır. 
4. a) İBu Sözleşme, Sözleşmenin kapsadığı konulardaki uluslararası anlaşmaları müzakere etme, sonuç

landırma ve uygulama yetkilerine sahip, egemen devletlerce kurulmuş bütünleşmeye yönelik veya diğer bi
çimdeki Uluslararası Kuruluşlar ile Bölgesel Kuruluşların imzasına veya sonradan katılmasına açık tutulacak
tır, 

b) İBu Kuruluşlar, kendi ihtisas alanları içindeki konularda, kendi adlarına, bu Sözleşmenin Taraf Dev
letlere verdiği hakları kullanacak ve sorumlulukları yerine getireceklerdir. 

c) Bu Kuruluşlar, bu Sözleşmeye taraf olurken, saklayıcıya yazılı olarak hangi ülkelerin Kuruluşa taraf 
olduğunu ve bu Sözleşmenin hangi maddelerinin uygulanmayacağını belirten bir beyanda bulunacaktır. 

d) 'Bu Kuruluş, üye ülkelerin sayısından fazla oya sahip olmayacaktır. 
5. Onay, kalbul, tasvip veya katılma belgeleri saklayıcıya tevdi edilecektir. 

MADDE 19. — 
1. Bu Sözleşme, yirmibirinci onay, kabul veya tasvip belgesinin saklayıcıya teslim edildiği günü takip 

eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. 
2. Yirmibirinci onay, kabul veya tasvip belgesinin teslim edildiği günden sonra Sözleşmeyi onaylayacak, 

kabul edecek, tasvip edecek veya Sözleşmeye katılacak her Devlet için, bu Sözleşme o Devletin onay, kalbul, 
tasvip veya katılma belgesini teslim ettiği günden başlayarak otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

MADDE 20. — 
1. 16 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere Taraf Devletlerden biri bu Sözleşmeye değişiklik öne

rebilir. Önerilen değişiklik, bütün Taraf Devletlere derhal iletecek olan saklayıcıya sunulacaktır. Eğer Taraf 
Devletlerin çoğunluğu önerilen değişiklikleri görüşmek üzere bir konferans düzenlenmesini safclayıcıdan falep 
ederlerse, saklayıeı bütün Taraf Devletleri çağrının yapıldığı tarihten itibaren otuz günden önce başlamak üze
re, böyle bir konferansa davet eder, Konferansta bütün Taraf Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafından ka
bul edilen herhangi bir değişiklik, saklayıcı tarafından bütün Taraf Devletlere zaman geçirmeksizin iletilecek
tir. 

2. Kabul edilen değişiklik, değişiklik için onay, kabul veya tasvip belgelerini tevdi eden her Taraf Dev
let için, Taraf Devletlerin üçte ikisinin onay, kabul veya tasvip belgelerini saklayıcıya tevdi ettiği tarihten son-
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raki otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. Bu tarihten sonra, diğer bir Taraf Devlet için değişiklik o Taraf 
Devletin değişiklikle ilgili onay, kabul veya tasvip belgesini tevdi ettiği gün yürürlüğe girecektir. 

MADDE 21.— 
1. Her bir Taraf Devlet saklayıcıya yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeden çekilebilir. (Feshini 

ihlbar edebilir.) 
2, Çekilme, bildirimin saklayıcı tarafından alındığı tarihten itibaren yüzsdksen gün bitiilminde yürürlüğe 

girecektir. 

MADDE 22. — 
Saklayıcı vakit geçirmdk'sizin bütün Devletlere : 
a) Bu Sözleşmeye konan imzaları, 
b) Her bir onaylama, kabul, tasvip veya katilim a bölgelerinin tevdiini; 
c) 17 nci maddeye-uygun olarak koyulan herhangi bir çekince veya bunun geri alınmasını; 
d) 18 inci maddenin 4 (c) paragrafı gereğince bir Kuruluşça yapılan herhangi bir billldiriımi; 
e) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girişini; 
f) Bu Sözleşmede yapılan bir değişikliğin yürürlüğe girişini ve; 
g) 21 inci madde uyarınca yapılan herhangi bir çekilmeyi bildirecektir. 
MADDE 23. — 
Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve tspanyoılca metinleri eşit derecede geçerli olan işbu «Söz

leşmenin» aslı, sözleşmenin t r fk l i örneklerini tüm Düetlere gönderecek alan Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı Genel Direktörlüğüne tevdi edilecektir. 

EK I 

EK IITJE SINIRLANDIRILAN NÜKLEER MADDELERİN ULUSLARARASI TAŞINMASINDA UYGU
LANACAK OLAN FtZÎKSEL KORUNMA DÜZEYLERİ 

1. Uluslararası nükleer taşıma ile ilgili olarak nükleer maddenin depolanması sırasında fiziksel korunma 
düzeyleri aşağıdaki hususları kapsamaktadır: 

a) III. Sınıf maddeler için, girişi kontrol altında olan yerde depolama; 
lb) II. Sınıf maddeler için, muhafızlar veya elektronik aygıtlar ile sürekli gözetim altında tutulan, uygun 

biçimde kontrol altında olan sınırlı sayıda giriş yerleri ne salhip bir fiziksel engel ile kuşatılmış bir alan, veya 
eş değer düzeyde fiziksel korunumlu herhangi bir alan da depolama; 

c) I. Sınıf maddeler için, yukarıda II. Sınıf için tanımlanmış biçimde korunan ve buna ek olarak 
giriş güvenilirlikleri saptanmış kişilere sınırlandırılmış ve uygun güvenlik güçleri ile yakın irtibatı olan mıma-
fızlarca sürekli gözetim altında tutulan bir alanda depolama. Bu konuda alınan özel önlemlerin amacı, her
hangi bir konuda yapılacak bir saldırıyı, yetkisiz kişilerin girmesini veya yetkisiz olarak maddenin alınmasını 
saptamak ve önlemek olmalıdır. 

2. Uluslararası taşıma, sırasında nükleer maddelerin fiziksel korunma düzeyleri aşağıdaki hususları kapsa
maktadır: 

a) II. ve III. Sınıf maddeler için, taşıma, gönderici, alıcı ve taşıyıcı arasında önceden yapılan 
düzenlemeler ile ihraç ve ithal eden Devletlerin yargı yetkisine ve mevzuatına tabi olan gerçek ve tüzelkişiler 
arasında zaman, yer ve taşıma sorumluluğunun devrine ilişkin işlemleri belirleyen önanlaşmaları ieçren özel 
düzenlemeler altında yapılacaktır. 

b) I. Sınıf maddeler için taşıma, yukarıda II. ve III. Sınıf maddeler için tanımlanmış özel önlem
lere ek olarak, taşıma aracını izleyen muhafızların sürekli gözetimi altında ve uygun güvenlik güçleri ile yakın 
irtibatı sağlayacak koşullarda yapılacaktır. 

c) Cevher veya cevher artığı şekli dışındaki doğal uranyum için, 500 kilogramı aşan miktarlardaki 
uranyumun taşınmasındaki koruma, taşıma biçimini belirten yükleme, tahmini varış zamanını belirten ön 
bildirimi ve malın alındığının teyidini kapsayacaktır. 
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EK II 

TABLO : NÜKLEER MADDELERÎN SINIFLANDIRILMASI 

SINIF 
MADDE 

<a) 
1. Plütonyum 

2, Uranyum - 235 

3. Urarryum-233 

YAPISI 

<b) 
Işınlanmamış 

(b) 
Işınlanmamış 
— U-235'i % 20 veya da
ha fazla zenginleştirilmiş 
Uranyum. 
— U-235'i % 20\len az 
fakat % 10 veya daha faz
la zenginleştirilmiş Uran
yum. 
— Doğal uranyumdan da
ha zengin fakat % 10Tdan 
daha az zenginleştirilmiş 
Uj235 içeren Uranyum. 

(b) 
Işınlanmamış 

4. Işınlanmış Yakıt 

2 kg. veya daha fazla 

5 kg. veya daha fazla 

2 kg. veya daha fazla 

II 

2 kg.'dan az fak 
dan fazla 

5 kg.'dan az fa 
dan daha fazla 

10 kg. veya daha 

2 kg.'dan daha 
500 gr.'dan daha 

(d) - (e) 
Tüketilmiş vey 
uranyum, tory 
düşük zenginlik 
(bölünebilir mad 
% 10'dan daha 
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(a) Plütonyum - 238 izotopu % 80'i aşan izotopik konsantrasyona sahip plütonyumun dışındaki plütonyum. 

(b) Reaktörde ışınlanmamış maddeler veya zırhlama olmaksızın bir metre uzaklıkta 100 rad./saat radyasyon 
düzeyine eşit veya daha az radyasyon ile reaktörde ışınlanmış maddeler. 

(c) III. Sınıfa girmeyen miktarlar ve doğal uranyum ihtiyatlı yönetim uygulamaları gereğince korunmalıdır. 

(d) Her ne kadar bu düzeydeki korunma önerilmiş ise de, özel durumlar değerlendirilerek farklı fiziksel ko
runma sınıfına tahsis edilmesi hususu Devletlere bırakılmıştır. 

(e) Işınlanmadan önce bölünebilir madde içeriğinden dolayı diğer yakıtlardan I. ve II. Sınıf olarak ayrıl
mış olanlar zırhlama olmaksızın yakıttan bir metre uzaklıktaki radyasyon seviyesinin 100 rad./saati aşması 
durumunda, bir alt sınıfa geiçrildbilir. 
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Dönem : 17 Yasama yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 136 

Dilekçe Hakkının Kullanılma Biçimine Dair Kanun Tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman'ın Türk Vatandaşları
nın Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Yetkili Makamlara Di
lekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karâra 
Bağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa 

Komisyonu Raporu (1/602, 2 /143) 

. TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 20.9.1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1749104794 

TÜRKİYE BÜYÜK! MİLLET MECLİSİ SAPKINLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ye başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.8.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Dilekçe Hakkının Kullanılma Biçimme Dair Kanun Tasana» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

Vatandaşın en eski siyasî halklarından olan dilekçe hakkı 19Ö1 Anayasasında olduğu gibi 1982 Anaya
sasında da yer almaktadır. 

1982 Anayasasının 74 ündü maddesinde, vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyet
leri hakkında, yetkü makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma 'hakkına sahip ol
dukları hükme 'bağlanmakta Ve 1961 • Anayasasından farklı olarak bu hakkın kullanılma biçiminin kanun
la düzenleneceği ifade edilmektedir. 

26 AraUk 1962 tarih ve 140 sayılı «Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile 
Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının: Düzenlenmesine Dair Kanun» vatan
daşların Meclis Başkanlığına gönderdiği dilekçelerin Karma Kbirnlfeyonda inceltenime usul ve esaslarını dü-
renlenıekftiedlir. Ayrıca, bu Komisyonun kuralması ve çalışma usul ye esalslannı da gösterımelkıtedir. 

Tasan, Anayasanın geltirdiği sisteme uygun olarak, vatandaşların Türkiye Büyük MMet Meclisine ve yet-
k'li idarî makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanış biçimlini bir bütün olarak ele almakta ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Kkwnisyonunun çalışma usul ve esaslarını Meclis İçtüzüğüne bırakmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Birinci maddede kanunun amacı beâirtimekted'ir. Kanunun amacı, Anayasanın 74 üncü maddesine 
uygun olarak dilekçe hakkının kuianıima biçlımini düzenlemektedir. 

2. (İkindi maddede kapsam toelkıtlmekitedir. Maddeye göre, vatandaşların Yasama ve Yürütme organ
ları olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî malkamlaja kendileriyle veya kamu ile ilgili olarak yap
tıkları başvuruların 'bu Kanun kapsamına gireceği ifade edilmektedir. Bunun yanında, yargı mercilerine ya
pılan başvurularda bu kanun hükümleri uygulanmaya çaktır. 

3. Üçündü maddede, Anayasanın 74 üncü maddesine paralel olarak, Türk vatandaşlarının dilekçe hak-
'kı ibulunduğu bölirtimektedir, 

4. Dördüncü maddede, verilen veya gönderilen dilekçelerde bulunması medburî şartlar gösterilmektedir. 
5. IBeşinc'i maddede, gönderilen idarî makamda hata yapılması halinde, dilekçenin <bu makamca ko

nusuyla ilgili makama gönderilmesi zorunluluğu getirilmekte ve ayrıca durumdan ilgiliye haiber verilmesi 
sağlanmaktadır. 

6. Altıncı maddede, vatandaşların Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yeltkili makamlara verdikleri ve
ya gönderdikleri dilekçelerden, beli konuyu ihtiva etmeyen, dördündü maddedeki şartları taşımayan veya 
yangı merallerinin görevlerine giren konularla ilgili olanların incelenmeyeceği hükme bağlanmak tadır. 

7. Yedindi maddede, dilekçenin incelenmesi ve sonucunun 'bildirilmesi düzenlenmektedir. Buna göre, baş
vuruların sonucu en geç M ay içinde ilgilisine bildiri lecektir. Bu tsüre içinde başvurunun ıSonucu yetkili ma
kam tarafından alınamamış ise, yapılan işlemin safahatı duyurulacak ve sonuç alındığında ilgilisi ayrıca 
halberdar edilecektir. 

!8. Türkiye Büiyük Millet Meclisine gönderilen di lekçelerin, dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara 
'bağlanması konusu Meclis İçtüzüğünü ilgilendirmektedir. Bu hususların Meclis İçtüzüğünde düzenlenmesi 
uygun bir çözlüm Itarzı olacaktır. Sekizinci maddede Ibunu sağlayacak hüküm getirilmektedir. 

9. Sekizindi maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların Dilekçe Komisyonunda in
celenmesi ve karara bağlanması esas ye usullerinin Meclis İçtüzüğünde gösterileceği belirtilmiştir. Ayrıca, 
Anayasaya uygun olarak da Türk'iye Büyük Millet Medlisiyie yeltkili makamlara yapılan başvuruların kul
lanılış 'biçimi bir bütün lol'arak bu tasarıda düzenlenmiştir. Bu itibarla, uygulama imkânı kalmayacak olan 
26 Aralık 1962 tarilh ve 140 sayılı Kanun Tasarısının dokuzuncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmaktadır. 

10. Tasarının on ve onlblrindi maddeleri yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir. 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Yetkili Makamlara Dilekçe ile Başvurmaları 
ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica edenim. 
Saygılarımla. 

, " 24.9.1984 
Ercüment Konukman 
'îstaribuî Mildtivekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 136) 
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GEREKÇE 

Dlekçe hakkı; 1961 Anayasasının 62 nci, 1982 Anayasasının 74 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 
Her Jk'i Anayasada da yetkili makamlara veya Türkiye Büyük Millet Meclisine vaki olacak başvurular

dan söz edülinıiştir. 1982 Anayasasının 74 üncü maddesindeki ilalve yenlik, bu hakkın kullanıllma biçiminin 
kanunla düzenleneceği hususundan ibarettir. Başvuruların tek veya toplu olarak yapılalbüeceğı hususunun 
metinde yeraiftnaımış olmasını fark'Mıik olarak kalbul etmemek gerekir. Çünkü; metinde «başvurma» kehlme-
sinin geniş anlamda kuManıkniş olduğu ve her iki türlü başvurma halini de kapsamakta bulunduğu madde 
gerekçeslinden de anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, bu hakkın kullanılma biçiminin kanunla düzenleneceği hükmünün, bu hakkın kapsamının ve is
tisnalarının da kanunla düzenleneceği anlamında olduğu madde 'gerekçesinde İfade olunmuştur. İstisnaların 
kanunla düzenlenmesi ise, esasların da bu kanunî düzenleme içinde yeralmasım gerektirir. 

lBu duruma göre; yetkili makamlara veya Türkiye Büyük Millet Meclisine vaki başvuruların b'ir bütün 
olarak ve kanunla düzenlenmesi gerek Anayasanın lâfzına ve ruhuna uygunluk, gerekse vatandaşların bu hak
larını blme ve öğrenmeleri bakımından sağlayacağı kıolaıyMk yönünden zorunlu görülmüştür. 

'Bu nedenle; teklifte, Türkiye Büyük Millet Mec&ine vaki olacak başvurular da dahil ofmak üzere dilek
çe hakkı ıbir bütün olarak değerlendiirilim'iş, Meclise vaki Ibaşvurulann İçtüzükte düzenlenmesinden özellikle 
fcaçmıtaıştır. 

Yapılan bu düzenlemede 26.12.1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandiaşlannın. Türkiye Büyük Millet Mec
lisine Dlekçe ile BaişVurmaları ve Dlekçelerin tncdenmesi île. Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair 
Kanun hükümlerinden geniş çâ >ta istifade olunmuş, Anayasamızın getirdiği tek Meclis esasına göre lüzum
lu değişiklikler yapılmış, fakat dilekçe hakkında kesinleşmiş ıbiir yasama kararının infazını sağlayacak yeni 
(bir imkân geitirlememiş'tir. Çünkü; 140 sayılı Kanun ıgerekçesinde Jfadle olunan «Anayasamız, küvtvötler ay
rılığı prensibine dayammakltadır. Yasama organının müşahhas ferdî ve maddî tasarruiflarda (bulunmasına im
kân yoktur. Akıs'i halde, yasama organı, idarî tasarruflar yapmak yoluyla icra oıiganının yerini almış, onun 
yetki alanına tecavüz etmiş olur. 

ifiu durumda, dilekçe hakkında kesinleşmiş bir teşriî kararın infaz edilmesini sağlamak için Türkiye Bü
yük Millet Meollsi üyelerinin elinde bulunan tdk imkân denetim yollarına başvurmak suretiyle Bakanlar 
Kurulunun veya belli bir bakanın sorumluluğunu tahrik etmekten ibâreötür. 

Bunun böyle oâmaisını gerektiren bir önemli sebep daha vardır. O sebep de Anayasamızda yer alan bü
tün idarî .tasarrufların kazar murakabeye tabi olması ilkesinden cfoğmaldtadır. Eğer. teşrii organda yer al
mış olan bir çoğunluk, maddî bakıimdan idarî tasarruf mahiyeti arz eden tasarrufları, dilekçeler hakkındaki 
kesin teşriî kararların infazım mecburî kılmak suretiyle gercekleştire!bil!seyd!i, bu yoldan, maddî bakımdan 
idarî tasarruf olan 'birçok işlemler kazaî murakabenin dışında kalmış oturdu...» şekl'indekı fğörüş, bu gün içiri 
de geçerli ve uygun görülmüştür. 

Komisyonların kuruluş, çalışma ve denetimi le ilgili »air hususlarını düzenleyen içjtüzük hüikümlerinin, 
Anayalsa gereği karma olma niteliğini yitirmiş bulunan Dldkçe KlomıiSyionu için de geçerli bulunması ne
deniyle, teklif metninde, bu (hususlardaki düzenlemelere ayrıca yer verlmemişjlJiir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 136) 



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERCÜMENT KONUKMANTN TEKLİFİ 

Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük MUlet Meclisine ve Yetkili Makamlara Dilekçe ile Başvurmaları ve 
Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlarının kendileriyle veya kamu ile ilgili olan dilek ve 
şikâyetlerini düzenlemektir, 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; Türk vatandaşlarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara 
yapılacak yazılı dilek ve şikâyetler hakkında uygulanır.. 

İKİNCİ KISIM 
Dilekçelerin tncelenmesi.Sonuçlandırılması veya Karara Bağlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Dilekçelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde İncelenmesi ve Karara Bağlanması 

Dilekçe Komisyonu 

MADDE 3. — Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdikleri dilek
çeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunda incelenir. 

Komisyon üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer komisyonları üyeliğiyle bağdaşamaz; geçici ni
telikteki komisyonları üyeliğiyle bağdaşabilir. 

Bu Kanunda sarahat olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Dilekçelerin kaydedilmesi 

MADDE 4. — Anayasanın 74 üncü maddesi uyarınca, vatandaşların, gerek şahıslarına, gerek kamuya 
ait olarak, kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri hususlar ile bir hakkın hak sahibine tanınmaması veya 
ihmale uğraması hakkında gönderilen dilekçeler ve dilekçe mahiyetindeki telgraflar, Dilekçe Komisyonu yet-
kiMlerince üzerlerine bir sayı konup özel bir defjere kaydedilir ve dilekçe sahibi veya sahiplerine bir alındı 
varakası gönderilir, 

Dilekçenin kabul şartlan 

MADDE 5. — Dilekçelerde, sahibi veya sahiplerinin ad ve soyadları ile imzası bulunmak, iş ve unvanı 
gösterilmek ve sahiplerinden en az birinin ikametgâhı belirtilmek gerekir. 

Dilekçelerin bir milletvekili eliyle verilmesi de mümkündür. Bu takdirde, o üye, dilekçenin kendi vasıta
sıyla verildiğini dilekçeye kaydederek bu kaydın altım imzalar. 

Dilekçelerin Başkanlık Divanınca incelenmesi 

MADDE 6. —-Dilekçe Komisyonunun Başkan, Başkanvekili, sözcü ve kâtibinden oluşan Başkanlık Divanı, 
Komisyona gelen dilekçeleri, gerektiğinde ilgili bakanlığın da görüşünü almak veya bir temsilcisini çağırmak 
suretiyle inceleyerek : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 



I - Dilekçe, 
a) Adlî, idarî veya askerî kaza mercilerinden birinin veya Uyuşmazlık Mahkemesinin veyahut Anayasa 

Mahkemesinin kararına konu olan; veya 
b) Yukarıdaki (a) fıkrasında bahis konusu kaza mercilerinden birinde inceltenmekte olan; veya 
c) (Halli, yukardaki (a) fıkrasında zikredilen kaza mercilerinden birinin kararına bağlı bulunan hususlar

dan şikâyete dairse; veya 
d) Kanun teklif veya tasarısına konu olmayı gerektiriyorsa, dilekçenin görüşülemeyeceğini; 

II - Dilekçe, son kararı almaya yetkili - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu dahil olmak üzere - bir 
idarî merci tarafından henüz kesin bir karara bağlanmamış bir hususa aitse, dilekçe sahibi veya sahiplerine, 
Komisyonca yapılabilecek bir işlem olmadığı ve yetkili idarî mercie başvurması lüzumunun bildirilmesi ge
rektiğini karara bağlar.» 

III - Komisyon Başkanlık Divanı, bu maddede bahis konusu kararlarını, dilekçenin sahip ve sahiplerini, 
iş ve unvanlarıyla ikametgâhlarını, tarihini, kayıt tarihi ve sayısını ve konusunu gösteren bir cetvele geçirerek 
her hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtır/Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerin
den birinin, bu cetvelde gösterilen Başkanlık Divanı kararına cetvelin dağıtım tarihinden itibaren on gün 
içinde yazıyla itiraz etmemesi takdirinde, Başkanlık Divanı kararı kesinleşir ve dilekçe sahip veya sahipleri
ne yazıyla bildirilir. 

Dilekçelerin Komisyonca incelenmesi 

MADDE 7. — Komisyon Başkanlık Divanının 6 ncı maddenin I ve II noi bentleri dışında gördüğü di
lekçeler ile ayni maddenin zikri geçen bentleri gereğince karara bağladığı dilekçelerden süresi içinde itiraza 
uğrayanlar, Komisyon Genel Kuruluna sevk edilir. 

Komisyon Genel Kurulu, kendisine sevk edilen dilekçeleri, ilk önce karar konusu olup olamayacakları 
noktasından 6 ncı maddenin I ve II nci bentleri gereğince inceleyerek bu hususu karara bağlar. 

Komisyon Genel Kurulu, karar konusu olabileceğini kararlaştırdığı dilekçeleri, lüzum gördüğü takdirde, 
ilgili bakanlıktan gereken bilgiyi aldıktan sonra, esas bakımından inceleyerek karara bağlar. Bu kararın birer 
sureti ilgili bakanlığa veya bakanlıklara, birer sureti de dilekçe sahip veya sahiplerine ve dilekçe bir Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyesi eliyle verilmişse, o üyeye gönderilir. 

TBMM üyelerine dilekçeler hakkında dağıtılan cetvel 

MADDE 8. — Komisyon Başkanlık Divanı, her hafta, Komisyon Genel Kurulunca alınan kararları, 6 ncı 
maddenin III üncü bendinde bahis konusu cetveldeki bilgilerin yer aldığı bir cetvel halinde bütün millet-
vekİBerine ve bakanlara dağıtın, Bu cetvelde, Komisyon Genel Kurulunun kararının ve gerekirse, gerekçesinin 
tam metni yayınlanır. 

Bakanlıkların temsili 

MADDE 9. — Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunda, Komisyonca lüzum görülürse, görüşülen dilekçe 
ile ilgili bakanlık veya bakanlıklar temsilcileri hazır bulunur^ 

Komisyon Genel Kurulu kararlarına itiraz 

MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin her üyesi 7 nci maddede bahis konusu cetvelin dağı
tılması gününden itibaren otuz gün içinde, Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun kararına, gerekçe göstere
rek yazıyla itiraz edebilir. Bu itirazlar, Dilekçe Komisyonu Başkanlığına verilir. Bu süre içinde itirazda bu-
lunulmamışsa, dilekçe hakkındaki karar kesinleşir. 

Komisyon Genel Kurulu, o dilekçe için, itiraz tarihinden itibaren otuz gün içinde bir rapor düzenleye
rek T.B.'M. Mecıisi Başkanlığına sunar. Ts B, M. Meclisinin alacağı karar kesindir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 



_ 6 — 

Komisyon, raporunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda savunur. Meclis Genel Kurulun
da bu konuda karar verilmeden önce, ilgili bakan veya bakanlar veyahut zorunlu hallerde bunlar tarafından 
yetkilendirikniş birinci derecede sorumlu daire amirlerinden bir kamu görevlisi dinlenir. Bu raporlar, itiraz 
sahibinin Türkiye Büyük Mlillet Meclisi üyeliği sıfatı kalkmış veya T. B. M. Meclisi dönemi sona erimiş ol
sa bile, T. B. M. Meclisinde görüşülür; ancak T. B. M. Meclisi döneminin sona ermiş bulunması takdirinde, 
Komisyonun yeni bir rapor hazırlaması gereklidir. 

Bu madde hükümleri gereğince kesinleşen kararlar 7 nci maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca, ilgililere ve 
ilgili bakanlık veya bakanlıklara bil&irilir. 

Sürelerin işlememesi hali 

MADDE 11. — T. B. M. Meclisinin tatili veya ara vermesi sırasında 6 ve 10 una* maddelerde bahis ko
nusu süreler işlemez; ancak tatil veya araverme sırasında Dilekçe Komisyonu çalışmaktaysa, 6 ncı maddedeki 
süre işlemeye devam eder. ' 

• Kaza mercilerinde incelenen ve bu mercilerde karar konusu olan dilekçeler 

MADDE 12. — Dilekçe Komisyonuna gelmesinden sonra hakkında inceleme ve görüşmelerin devam et
tiği bir dilekçenin konusu, bu devre sırasında adlî, idarî veya askerî kaza mercilerine, Uyuşmazlık Mahkeme
sine veya Anayasa Mahkemesine afcsetmişse, bu dilekçe hakkındaki işlemler derhal durdurulur ve durum 
7 nci maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgililere ve ilgili bakanlık veya bakanlıklara bildirilir, 

Konuları, adlî, idarî veya askerî mahkemelerce, Uyuşmazlık Mahkemesince veya Anayasa Mahkemesince 
karara bağlanan dilekçeler hakkındaki işlemler derhal durdurulur ve durum 1 inci fıkrada gösterilen şekilde 
ilgililere bildirilir. * 

Dilekçeler hakkındaki kesin kararların sonucu ; 

MADDE 13. — Bakanlar 10 uncu madde gereğince kesinleşen kararlar hakkında yaptıkları işlemi, aynı 
maddenin son fıkrası uyarınca kendilerine yapılan bildiri tarihinden itibaren altmış gün içinde, Komisyon 
Başkanlığına yazıyla bildirirler, Bu bildiriler, ,8 inci maddede bahis konusu cetvelde ayrı bir kısımda yayınlan
makla beraber, Komisyon Genel Kurulu, bunlardan gerekli gördüklerinin T. B. M. Meclisinde görüşülmesi
ni isteyebilir. Bu takdirde, Komisyon kendi görüşünü belirten bir rapor hazırlayarak T.B.M.M. Başkanhğına 
sunar. Komisyonun bu istekte bulunması takdirinde 10 uncu maddenin 3, 4 ve 5 inci fıkraları hükümleri 
uygulanır. 

ilgili bakanlık 1 inci fıkra uyarınca yapması gereken bildiriyi yapmadığı takdirde de, aynı fıkra hüküm
leri uygulanır. 

Özel af dilekçeleri 

MADDE 14. — Kesinleşmiş cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması hakkındaki dilekçeler, ancak hüküm
lülerin kendileri, dördüncü dereceye kadar {Bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları, kanunî mümessilleri veya 
vekilleri tarafından verilebilir, Vekilin avukat olması şart değildir,; 

Bir özel af dilekçesinin Komisyonca dikkate alınacak değerde görülmesi takdirinde, Komisyon, bir özel 
af kanunu tasarısı hazırlayarak T. B. M. Meçlisi Başkanlığına sunar. Bu tasarı Anayasanın 88 inci maddesi 
gereğince muamele görür.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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ÎKİNÇİ BÖLÜM 
Dilekçelerin Yetkili Makamlarca İncelenmesi ve Sonuçlandiııiması 

İncelenmeyecek dilekçeler 

MADDE 15. — Yetkili makamlara gönderilecek dilekçelerde; dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile 
iş veya ikametgâh adresinin bulanması gerekir. 

Belli bir konuyu ihtiva etmeyen veya yargı mercilerinin görevine gken konularla ilgili olan dilekçeler ile 
birinci fıkrada gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayan dilekçeler incelenmez. 

Yetkili olmayan makamlara gönderilen dilekçeler o makam tarafından yetkili olan mercilere gönderilir 
ve bu durum dilekçe sahibine bildirilir. 

Dilekçelerin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi 

MADDE 16, — Türk Vatandaşlarının kendileri ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yaptıkları başvuru
ların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında, dilekçe sahiplerine en geç iki ay içinde cevap 
verilir, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. 

Kamu ile ilgili dilek ve şikâyetlerin sonuçlarının bildirilmesi zorunlu değildir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler ~ ~ 

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 17. — 26 Aralık 1962 Tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerinin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük - ' 

. MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 19. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 136) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 1/602, 2/143-

Karar No. : 15 
26 . 10 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca Komisyonumuza, 21.9.1984 'tarihinde gönderilen Dilekçe Hakkının Kullanılma Biçimine 

Dair Kanun Tasarısı il© 27.9.1984 tarihinde gönderilen İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman'ın Türk 
Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Yetkili Makamlara Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçele
rin İncelenmesiyle Karara 'Bağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 3, 
24.10.1984 tarihli toplantılarında Adalet (Bakanlığı temsilcileri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, Anayasamızın dilekçe hakkım düzenleyen 74 üncü maddesinin son fıkrasının «Bu hak
kın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir.» hükmü karşısında tasarı ve teklifi olumlu bulmuş, birleştirerek in
celemeyi kararlaştırmıştır. . • ; - . . • " 

Komisyonumuz, vatandaşların Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara dilekçe ile başvur
malarını bir bütün olarak ele almış, Dilekçe Komisyonunun çalışmalarını belirleyen usul kaidelerinin Ya
sama Organının içişlerine ait olduğu ve İçtüzükte yer almasının daha doğru olacağı düşüncesiyle tasarı met
inini görüşmelerine esas-almıştır. 

Komisyonumuz, tasarının adını «Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Tasarısı» olarak değiştir
miş, .1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Tasarının 6 rcı maddesi aynen kabul edilmiş, ancak, cümlelerin uyumu bakımından gerekli düzeltme 
yapılmıştır. 

Türk vatandaşlarının kendileri ile ilgili dilek ve şikâyetlerinin yanısıra, kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri 
konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucunun da dilekçe sahibine yazı ile bildirilmesini 
sağlamak için tasarının 7 nci maddesinin son fıkrası madde metninden çıkartılmış, birinci fıkra bu değişik
liğe göre düzenlenmiştir. 

v Tasarının 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiş, ayrıca, yürürlükten kaldırılan 140 sayılı Türk 
Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçeyle Başvurmaları ve Dilekçelerinin İncelenmesi ve 
Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanunun, Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ait 
hükümlerinin yeni İçtüzükte yer almasına kadar uygulanmasını sağlamak için tasarıya bir geçici madde ek
lenmiştir. 
. Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Zeki Uzun 
* Tokat 

Üye 
İhsan Tombus 

Geçici! maddeye muhalifini. 
Çorum 

s 

Üye 
İlyas Aktas 

Samsun 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 
Üye 

Mustafa Çelebi 
Anayasamın 74 ve 88 inci maddeleri 
muvacehesinde 7, 8 inci maddelerle 
geçici mad. muhalifim. Gerekçemi 

Genel Kurula arz edeceğim. 
Hatay ' 
Üye 

Ahmet Turan Soğanlıoğlu 
Sivas 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
Üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Aritalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Osman Bahadır 

Tralbzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
s 

Dilekçe Hakkının Kullanılma Biçimine Dair Kanun 
Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk vatan-
daşiarmm kendileriyle veya kamu ite iligil dilek ve 
şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet MeclM-
ne ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakları
nın. kıJtainima biçimini düzenlemektiir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Türk vatandaşlarınca 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara 
yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları 
kapsar, 

Dilekçe hakkı 

MADDE 3. — Türk vatandaşları kendileriyle ve
ya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisline ve yetkıü makamlara 
yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. 

Dilekçede bulunması zorunlu şartlar 

MADDE 4. — Türk vatandaşlajmın Türkiye Bü
yük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verdik
leri veya gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe Sahibi
nin adk - soyadı ve 'imzası ile iş veya ikametgâh ad
resinin bulunması gerekir. 

Gönderilen makamda hata 

MADDE 5. — Dilekçe, konusuyla Ügü olmayan 
bir idarî makama verilmesi durumunda, bu makam 
taralından yetkili idarî makama gönderilir ve ayraca 
dilekçe sahibine de bilgi verilir. 

Incelenemeyecek dilekçeler 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisine 
veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen; 

a) Beli bir konuyu ihtiva etmeyen, 
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla 

ilgtili olan, 
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan her

hangi birlini taşımayan, 
Dilekçeler iincelenemez. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETFtÖt METİN 

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Tasannm 1 inoi 
kabul edilmiştir. 

aynen 

Kapsam 

MADDE 2. 
kabul ediSmişto-, 

— Tasannın 2 ncd maddesi aynen 

Dilekçe hakkı 

MADDE 3, -
kabul edUmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

Dilekçede bulunması zorunlu şartlar 

MADDE 4. — Tasarmın 4 üncü maddesi aynen 
kabul edifeniştlir. 

Gönderilen makamda hata 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştik. 

încelenemeyecek dilekçeler 

MADDE 6. — Türkiye Büyük MMet Meclisine 
veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen di
lekçelerden; 

a) Beli bür konuyu ihtiva etmeyen, 
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla 

ilgili olan, 
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan her

hangi birini taşımayanlar, 
İncelenemezîer. 
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Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi 

MADDE 7. — Türk vatandaşlarının kendileri ile 
ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili maikaım-
lara yaptıkları başvurıılarüi sonucu veya yapıtonaklta 
olan işlemin safahatı hakkında, dilekçe sahiplerine 
en geç iki ay içinde cevap verilir. İşlem safahatının 
duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. 

Yetkili makamlar, vatandaşların kamu ile ilgili 
dilek ve şikâyetleri hakkındaki başvurularının sonu
cunu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirmek zo
runda değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuru
ların incelenmesi 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderilen dilekçelerin, dilekçe komisyonunda ince
lenmesi ve karara bağlanması esas ve usulleri Türki
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir, 

Kaldırılan hüküm * 

MADDE 9. — 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı 
Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Mecli
sine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İnce
lenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine 
Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

10 — 

I (Anayasa Komiisyonunıın Kabul Ettiği Metin) 

I Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi 

I MADDE 7. Türk vatandaşlarının kendileri ve 
I kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili 
I makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya ya-
I pılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sa

hiplerine en geç iki ay içinde cevap verilir. İşlem sa-
I fahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca 
I bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuru
ların incelenmesi 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hüküm 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya ka
dar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilek
çelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Dü
zenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun 
çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük ' 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı tle Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
T, Özal 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

27 . 8.. 1984 

Devlet Bakanı • Başbakan Yardımcısı 
/. K, Erdem 

Devlet Bakanı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Devlet Balkanı Y. 
1. (hdağlar 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Adalet Bakam 
M, N, Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V* Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tanm Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C, Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. M. Taşçıoğlu 
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