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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 10.00'da açıldı. 
Birinci Oturum 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/608) 
(S. Sayısı : 149) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak : 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/608) (S, 
Sayısı : 149) ile, 

Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı (1/609) (S. Sayısı : 150) ve 

1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının 
(3/595, 1/558) (S. Sayaısı : 220); 

Maddelerine geçilmesi kabul edildi. 
İkinci Oturum 

1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Bütçeli 
İdareler ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun tasa
rılarının (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) (S. Sayısı : 149, 
150, 220) görüşmelerine devam edilerek : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı bütçeleri ile, 
Millî Güvenlik Konseyi, 
Danışma Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesapları; 
Kabul edildi. 
10 Aralık 1984 Pazartesi günü saat 10.00'da top

lanılmak üzere birleşime saat 18.55'te son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
iskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Giresun 

Cemal Özbilen Yavuz Köymen 
Kâtip Üye 

İçel 
Durmuş Fikri Sağlar 

KÂTİP ÜYELER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin Barlas 
Yavuz Köymen {Giresun), Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclislimin 38 inci Birleşimini açıyorum. 

n. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Büt
çeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1983 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 
3/595) (S. Sayısı : '149, 150, 220) (1) 

A) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Sayıştay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesin-

hesabı 
BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Büt

çe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap 

(1) 149, 150, 220 Sıra Sayılı Basmayazılar 
8.12.1984 tarihli 36 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Programımıza göre, Sayıştayın 1985 Yılı Bütçesi 
ile 1983 Yılı Kesinihesabı üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon, Hükümet ve Sayın İdare Amiri yer
lerini aldılar.' 

'Sayıştay Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları 
adına söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla oku
yorum : 

Anavatan Partisi Grubu adına Hazım Kutay, Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Mahmud Al-
tunakar, Halkçı Parti Grubu adına Muzaffer Yıl
dırım. 
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Şahısları adına; I 
birinci sırada Mustafa Çorapçıoğlu, I 
İkinci sırada İbrahim Taşdemir, I 
Üçüncü sırada Mehmet Budak, I 
Dördüncü sırada Haydar Koyuncu konuşacak- I 

lardır. I 

(Grupları adına konuşmak üzere, sayın konuşma- I 
cılara sırasıyla söz veriyorum. I 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hazım Ku- I 
tay; buyurun efendim. 

Sayın Kutay,'süreniz 30 dakikadır. I 

ANAP GRUBU ADINA HAZIM KUTAY (An
kara) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 1985 I 
Yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi hakkında Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Bu vesile ile 
Yüce heyetinizi en derin saygılarımla selamlarım. I 

Malumunuz olduğu veçhile 7.11.1982 tarih ve 2709 
numara ile kanunlaşan Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 160 ncı maddesinde «Sayıştay, genel ve kat
ma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mal
larını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetle- I 
rnek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hük- I 
me bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denet- I 
leme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 
Sayıştayın kesin hükümleri 'hakkında ilgililer yazılı 
bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir ke
reye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi istemin
de bulunabilirler. iBu kararlar dolayısıyla idarî yargı j 
yoluna başvurulamaz. 

Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hak
kında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuş
mazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usuleri, men
suplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, 
hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Baş
kan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

Silahlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet malları
nın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlen
mesi usulleri, Millî Savunma hizmetlerinin gerektir
diği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzen
lenir» demekle, Sayıştay "Başkanlığının görev yetki
leri net bir şekilde hükme bağlanmıştır. I 

Daireleri birer hesap mahkemesi vasfında olan 
Sayıştayımız, bugün 122 yaşını idrak etmektedir. Sa
yıştayın tarihini incelendiğimizde, gerek dünyada ge
rek bizde çok daha öncelere dayandığını görmekte
yiz. I 
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Ondokuzuncu yüzyıl, (Batı'da Montesqieu'nun 
kuvvetler ayrılığı prensibinin geniş yankılar uyandır
dığı, hükümdarlara karşı gerçekten yetkili parlamen
toların kurulması yolundaki isteklerin yoğunlaştığı 
bir yüzyıldır, öyle ki, mutlak yetkili hükümdarlar 
tarihi tekamül içinde önce yasama yetkilerini, az çok 
seçimden çıkmış parlamentolara devretmek zorunda 
kaldılar. Böylece hükümdarların uhdelerinde bulu
nan devletin gelirlerinin toplanmasına ve giderlerinin 
yapılmasına izin verme yetkisi de parlamentolara geç
miş oluyordu. Bütçelerin uygulanmalarına izin veril
mesi yetkisinin'parlamentolara geçmesi, icra organı
nın bütçeyi uygulama faaliyetlerinin murakabe fik
rini de tabiî olarak beraberinde getirdi. Kuruluş özel
likleri nedeniyle parlamentoların bütçeyi bütün, dev
relerinde ve ayrıntılarıyla murakabe imkânına sahip 
bulunmamaları ise, parlamento adına görev yapan ve 
uzmanlardan oluşan Sayıştaylar kurulması düşünce
sine yol açtı. Halkın kendilerinden toplanan vergile-^ 
rin nasıl kullanıldığının murakabesi yolundaki istek
leri ve hükümdarların hazinelerindekj varlıkları kul
lanan görevlilerin tasarruflarını murakabe arzuları, 
hükümdarlık dönemlerinde Sayıştay sayılabilecek ku
rumların kurulmasına yol açmış ve bunların ilki on-
dördüncü yüzyıl başında İngiltere'de kurulmuş ise de, 
bugünkü anlamda sayiştayların ortaya çıkışları parla
mentoların kurulmaya ve gerçek görevlerine kavuş
maya başladıkları ondokuzuncu yüzyıla rastlamak
tadır. 

İBaşIangıçta sayıştaylar, devlet faaliyetlerinin he
men tümüne yakınının yer aldığı klasik bütçenin uy
gulanmasını murakabe etmek bunun sonuçlarını adı
na murakabe yaptıkları parlamentoya bildirmek mis
yonunu üstlenmişlerdir. 

Daha sonraları devletin ekonomik ve sosyal ha
yata girmeleri nedeniyle artan rol ve ağırlıklarının 
doğurduğu yeni denetim hizmetlerinden bir bölümü
nün başlangıçtaki görevlerine eklenmesiyle sayiştayla
rın denetim alanları genişlemiştir. 

Görevlerinin niteliğinin ve parlamento adına yü
rütme organını denetleme görevinin gereği olarak sa
yıştaylar, genellikle kuruluş, görev ve yetkileri bakı
mından bağımsız olup, yürütmenin dışındadırlar. Ku
ruluş ve işleyişleri ülkelerin özelliklerine göre deği
şiklikler gösteriyorsa da, denetim sonuçlarının değer
lendirilmesi açısından Sayıştayları iki grupta topla
mak mümkündür. 

a) Denetim neticelerinin bir bölümü kendi ya
pıları içinde kesinleşen sayıştaylar ki; bunlar genel-
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likle, Devletin yapısı ve işleyişi yazılı hukuk kuralla
rına dayalı olan Kıta Avrupa'sı ülkelerinin sayıştay-
larıdır. IBu sayıştayların denetim neticelerinin bir bö
lümü yargılama yöntemiyle büküm veya kesin hüküm 
tesis edilerek kendi organ ya da kurullarınca sonuç
landırılmaktadır. Yargı alanına giren konularda dava
cı, davalı gibi taraflar bulunmadığından ve kişilerce 
getirilen bir ihtilaf veya niza söz konusu olmadığın
dan bunların yargı faaliyetlerini klasik yargı faaliye
ti saymak mümkün değildir. Ancak, yargılama usulü
nün hem kamu gelir, gider ve mallarına ilişkin işlem
lerin hukuka uygunluğunu ve işlemleri yürüten ka
mu görevlilerinin sorumluluğunu güvenilir bir şekil
de tespit etmeye, hem bütün hak arama yollarına baş
vurmaya, hem de varılan sonucun değişmezliğini ve 
doğrudan uygulanabilirliğini sağlamaya imkân veren 
bir usul olması bu sayıştaylarm yargı yetkisi ile do
natılmalarına yol açmıştır. 

ISözü edilen sayıştaylarda yangı yoluyla sonuca bağ
lanmayan denetim neticeleri ise, genellikle uygunluk 
bildirimleri yada raporlarla parlamentoya sunulmak
tadır. Bu bildirim ve raporların içerdiği konular ya 
kesinhesap kanun tasarılarının görüşülmesi sırasında 
ya da bağımsız olarak parlamento tarafından karara 
bağlanmaktadır. 

Bu tip sayıştaylar «Hesap Mahkemesi» olarak nite
lendirilmektedir. Bizim Sayıştayımız da bu katagori-
ye girmektedir, 

b) Denetim sonuçlarının tamamı parlamentolar-
ca karara bağlanan sayıştaylar, ki; bu tip sayıştaylar 
denetim sonuçlarını uygunluk bildirimleri ya da ra
porlarla parlamentoya sunmaktadırlar. Genellikle 
bu bildirim ve raporlar parlamento tarafından yürüt
menin denetiminde araç olarak kullanılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri batı'da sayıştayların ortaya 
çıktığı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda da «lîsla-
hat Hareketleri» diye bilinen yenileşme hareketleri 
yaşanmaktadır. 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu ve 
1856 İslahat Fermanı doğrultusunda bir dizi kanun 
çıkarılmakta, devlet bünyesinde bazı değişiklikler ya
pılmakta ve bunların yanı sıra tamamen yeni bazı 
kurumlar oluşturulmaktadır. 

Hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri
ni oluşturan Sayıştay, bizdeki doğuş adıyla «Divanı 
Muhasebat» ya da, «Divanı Ali-i Muhasebe», Os
manlı İmparatorluğunun yenileşme hareketlerinin 
müesseselerinden biri olarak, 1862 yılında Devlet 
düzenimizde yerini almış ve 18716 Kanun-! Esasisin
den itibaren de anayasal bir kuruluş niteliğini koruya 
gelmiştir. 

29 Mayıs 1862 tarihinde Padişaha sunularak 30 
Mayısta kabul edilen Arz Tezkeresinde, Devletin,* ge
lirlerinden fazla harcama yapmaması, kamu harca
malarında görev alanların yıl sonlarında hesabini! 
vermeleri ve bu amaçla, her devlette olduğu gibi, 
sorumluların hesaplarının bir yüce mahkeme, anılan 
tezkeredeki deyimiyle «Mahkeme-i Kübra» tarafın
dan incelenmesi gereğinden söz edilmiş, bu tezkereye 
dayanılarak 29 Nisan 1865 tarihinde yayınlanan Ni
zamname ile de, kuruluşun, «Maliye» ve «Muhake
me» olmak üzere, iki daireden ve bir başkanla 12 
üyeden oluşması, Padişah İradesiyle atanan bu kişi
lerin belli güvenceler taşımaları, kararlarının kesin 
hüküm niteliğinde bulunması öngörülmüştür. 

dllk başkanlığına, o tarihte Evkaf Nazırı olan ün
lü devlet ve fikir adamış Ahmet Vefik Paşa'nın getir
diği, Divanı Muhasebatın 1876 Kahun-î Esasisindeki 
ifadesiyle «Azasının herbiri, Hey'eti Meb'usandan ek- v 

seriyetle azlinin lüzumu tasdik olunmadıkça, memu
riyetinde kaydı hayatla kalmak üzere, Ba lrade-i Se-
niyye nasbolunmakta» denilerek bü yapı ve görevi 
itibariyle, imparatorluk tarihinde ilk kez, devlet ge
lir ve giderlerinin denetimi hususunda yürütmenin 
dışında ve üstünde bir «otorite meydana getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Cumhuriyet döneminin yeni Sayıştayı, milletve
killeri seçimleri yapılıp Meclisin toplanmasından bir 
süre sonra, 24 Kasını 1923 tarih ve 374 sayılı Kanun
la kurulmuş ve 1924 Teşkilâtı Ecasiye Kanununda 
yerini almak suretiyle yeni gelişme imkânlarına ka
vuşmuş ve bu dönemin ilk Sayıştay Başkanı ise, dev
let adamlarımızdan rahmetli Fuat Ağralı olmuştur, 

Temel görevi «İnceleme ve Denetimi» «Yargıla
ma» ve «Danışmanlık», yani istişarî görüş bildirmek
ten oluşan Sayıştay, milletlerarası düzeydeki birçok 
benzerleri gibi kendine has, eski deyimiyle nevi şah
sına münhasır bir denetim ve yargı kuruluşu hüviye
tini taşımakta olup, kamu fonlarını elerinde tutan 

, sorumluların hesap ve işlemlerinin incelenerek, sorum
luluk derecelerinin kesin hükme bağlanması, anagöre-
vin amacını teşkil etmektedir. 

1961 Anayasasındaki hükme dayanılarak 1967 yı
lında yürürlüğe konulan 8312 sayılı Kanun ile Sayış-
tayın kuruluşu yeni bir yapıya kavuşturulmuş, 1970 
yılında 1260 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişik
likler sonucunda da bugünkü durumu belirlenmiş
tir. 

Tarafımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına verilen ve «21.2.1967 Tarih ve 832 sayılı 
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Sayıştay Kanununda Değişikli Yapılması ve Bu Ka
nuna 4 Ek Madde Eklenmesi Hakkında (Kanun Tek
lifim» halen Plan ve Bütçe Komisyonunda bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 1961 Ana
yasasında, kesinhesap kanun tasarılarının yılında ve 
zamanında görüşülmesini mecbur kılan bir hüküm 
bulunmadığı için, kesinhesap kanun tasarıları ve bu 
na bağlı bakanlıkların ve katma bütçeli kuruluşla
rın gelir-gider ve diğer işlemleri Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından zamanında görüşülüp karara 
bağlanamamıştır. 

iBu cümleden olarak, 'Anavatan iktidarına kesin, 
hesap kanun tasarılarım görüşüp karara bağlamak 
üzere1: 

1. Genel Bütçe : 1967-1982 yılları arası 16 yıl, 
halen bekliyor. 

2. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü: 
1967-1982 yılları arası 16 yıl, halen bekliyor. 

3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü: 1978 - 1982 yılları arası 5 yıl, halen bek
liyor. 

4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü1: 1967 -1982 
yılları arası 16 yıl, halen bekliyor. 

5. Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü: 1975 -
1982 yılları arası 8 yıl, halen bekliyor. 

6. Orman Genel Müdürlüğü: 1968 - 1982 yıl-
rası arası 15 yıl, halen bekliyor. 

7. Vakıflar Genel Müdürlüğü: 1968 - 1982 yıl
ları arası 15 yıl, halen Ibekliyorv 

8. Tekel Genel Müdürlüğü: 1968 - 1982 yılları 
arası 15 yıl, halen bekliyor3 

9. Petrol İşleri Genel Müdürlüğül: 1977 - 1982 
yılları arası 6 yıl; bu genel müdürlüğe ait kesinhe
sap kamun tasarısı Yüce Meclisimizce kanunlaştırıl-
rnıştır. 

10. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı: 
1974 - 1982 yılları arası 9 yıl; bu müsteşarlığa ait 
kesinhesap (kanun tasarısı Yüce Meclisimizce ka-
nunlaştırılmıştır. 

11. Ankara Üniversitesi: 1968 - 1982 yılları ara
sı 15 yıl, halen bekliyor. 

12. Anadolu Üniversitesi: 1976 - 1982 yılları 
arası, 7 yıllık, kanunlaştı. 

13. Boğaziçi Üniversitesi: 1979 - 1982; 4 yıl
lık, kanunlaştı. 

14. Bursa Uludağ Üniversitesi: 1976 - 1982; 7 
yıllık, kanunlaştı. 

15. Cumhuriyet Üniversitesi: 1976 - 1982; 7 
yıllık, kanunlaştı!. 

16. Diyarbakır «Dicle» Üniversitesi: 1974 - 1982; 
9 yıllık, bekliyor. 

17. Çukurova 'Üniversitesi: 1974 - 1982; 9 yıl
lık, kanunlaştı^ 

18. Hacettepe Üniversitesi: 1977 - 1982; 6 yıl
lık, bekliyor^ 

19. Fırat Üniversitesi: 1976 - 1982; 7 yıllık, ka
nunlaştı. 

20. Ege Üniversitesi: 1967 - 1982; 16 yıllık, bek
liyor. 

21. İstanbul Üniversitesi: 1969 - 1982; 14 yıl
lık, bekliyor. 

22. İstanbul Teknik Üniversitesi: 1968 - 1982; 
15 yıllık, bekliyor. 

23. Kayseri Erciyes Üniversitesi: 1978 - 1982; 
5 yıllık, kanunlaştı. 

24. Atatürk Üniversitesi: 1977 - 1982; 6 yılhk, 
kanunlaştı. 

25. İktisadî, Ticarî İlimler Akademisi: 1970-
1982; 13 yıllık, bekliyor. 

26. 19 Mayıs Üniversitesi: 1976 - 1982; 7 yıl
lık, kanunlaştı. 

27. İnönü Üniversitesi: 1977 - 1982; 6 yıllık, 
kanunlaştı. 

28. Karadeniz Teknik Üniversitesi: 1978-1982; 
5 yıllık, kanunlaştı,, 

29. Selçuk Üniversitesi:' 1977 - 1982; 6 yılhk, 
kanunlaştı, 

30. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 1982; 1 yıl
lık, kanunlaştı. 

31. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü: 1968 -
1982; 15 yıllık, bekliyor. 

32. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü: 1969 - 1982; 14 yılhk, bu dönemde kanunlaştı. 

Muhterem milletvekilleri, görüldüğü gibi, Anava
tan iktidarı dönemine 315 adet genel ve katma büt
çeli kuruluşların 1967 - 1982 malî yıllarına ait ke
sinhesap kanun tasarısı 235 adet genel ve katma büt
çeli kuruluşların kesinhesaplarına ait Sayıştay Baş
kanlığınca hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulan genel uygunluk bildirimi, 73 adet çe
şitli kuruluşlara ve çeşitli yıllara ait döner sermaye 
bilançoları, saymanlık bilançoları, fon saymanlıkları 
bilançoları ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
uygun görülen konulara havi raporlar intikal etmiş
tir. 

— 207 — 



T. B. M. Mw B : 38 

Bunlardan 80 adet kesinhesap kanun tasarısı ile 
genel uygunluk bildirimi Yüce Meclisinizce görüşü-
lerdk kanunlaşmıştır. 

Halen 235 adet kesinhesap kanun tasarısı, 155 
adet genel uygunluk 'bildirimi, 73 adet çeşitli konu
lara ait Sayıştay Başkanlığı tezkeresi görüşülmek 
üzere beklemektedir. 

Diğer bir tabirle Anavatan iktidarına, 32 adet 
genel ve katma 'bütçeli kuruluşun kesinhesap kanun 
tasarısı intikal etmiştir. 

Memnuniyet ve iftiharla belirtiyorum ki, onaltı 
yıllık bekleme süresinden sonra, Anavatan Partisi 
.iktidarına intikal eden 32 adet genel ve katma büt
çeli (kuruluşun kesinhesap kanun tasarılarından 16 
tanesi, yani 16 yılda yapılamayan işlerin yüzde 50'si 
bir yıllık dönemimizde temizlenerek ikmal edilmiş
tir. 

Anavatan Partisi iktidarının iş bilir ve iş bitirir 
hızlı temposuna ayak uyduran muhalefet partilerine 
mensup sayın milletvekillerine de, siz değerli arka
daşlarıma da teşekkür sunmayı bir borç biliyorum. 

Ümit ediyorum ki, bakiye kalan kesinhesap ka
nun tasarıları ile 'birinci Anavatan iktidarı dönemin
de hiç eksiksiz, huzurunuza gelecek ve kanunlaşa
caktır. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; Anayasa
mızın 164 üncü maddesii gereğince bu yıl ilk defa 
1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla birlikte 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun tasarıları 'beraber
ce görüşülüp, Yüce Meclisimizce karara bağlana
caktır. 

Anayasamızın 164 üncü maddesi aynen : «Kesin
hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre 
kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın so
nundan 'başlayarak en geç yedi ay sonra, Bakanlar 
Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Sayıştay genel uygunluk 'bildirimini, ilişkin olduğu 
kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başla
yarak en geç yefcmişbeş gün içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar. 

Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanu
nu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine 
alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla 
kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte 
sunar. Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, 
yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber 'görüşerek 
karara bağlar. 

Kesinnesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bil
diriminin Türkiye Büyük Millet 'Meclisine verilmiş 
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olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılama
mış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bun
ların karara bağlandığı anlamına gelmez, demekte
dir. 

Bu hükme göre, 1982 yılına kadar olan kesinhe
sap kanun tasarıları 1961 Anayasasına göre, 1983 yı
lından 'itibaren 1982 Anayasa hükümlerine göre iş
lem görmektedir. 

Diğer 'bir tabirle 122 yıllık 'Sayıştay murakabesi 
gerçek anlamda 1982 Anayasasının getirdiği yenilik
le 'ilk defa 'bu yıl Anavatan iktidarı dönemine nasip 
olmaktadır. Bu mutlu 'tesadüfü Anavatan Partisi ik
tidarına nasip ettiği için Cenabı Allah'a şükrediyo
rum. 

Bugüne kadar denetim fonksiyonunun uygula
madan sonraki kısmı idarî ölçüler içinde kalmış ya
sama meclisi değerlemesi seviyesine ulaşamamıştır. 
1982 Anayasası hukukumuzdaki bu 'boşluğu, kesin
hesap kanun tasarılarının 'bütçe kanun tasarıları ile 
birilikte görüşülmesi uygulamasını getirmek suretiyle 
doldurmuştur. 

Kesinhesap kanun tasarıları 1983 yılının bütçe 
kanunlarına paralel olarak düzenlenmiş, 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 100 üncü maddesi 
gereğince Yüce 'Meclisimize sunulmuş bulunmaktadır. 

1983 Malî Yılı Konsolide Devlet Bütçesi Kesin
hesap Sonuçları :> 

a) ödenekler : 
1983 malî yılı bütçe kanunlarıyla yıl başında alı-

•nan toplam başlangıç ödeneği 2,6 trilyon TL.'dir. 
Yıl içinde alınan 845 milyar liralık ek ödenekle bir
ilikte yıl sonu ödeneği yaklaşık 3,5 trilyon liraya ulaş
mıştır. 

Alman bu ödeneklerin 3,3 trilyon liralık kısmı ge
nel bütçe ödeneklerine 481 milyar liralık kısmı da 
'katma bütçe ©deneklerine aittir. 

b) Harcamalar : 
1983 Malî Yılı Konsolide 'Bütçe toplam harca

maları yaklaşık 3 trilyon liradır. Bunun yaklaşık 1 tril
yon lirası carî (harcamalara, 547 milyar lirası yatırım 
harcamalarına, kalan 1 trilyon 347 milyar lirası da 
transfer harcamalarına aittir. 

c) Gelirler : 
1983 Malî Ylı Konsolide Devlet Bütçesi gelirleri 

2,6 trilyon liradır. 
Bunun yaklaşık 2 trilyon lirası vergi gelirleri, 340 

milyar lirası vergi dışı normal gelirler, 190 milyar 
lirası iç istikraz, 200 milyar lirası da diğer gelirlerden 
oluşmaktadır. 
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d) Denge : 
1983 yılı (konsolide (bütçe açığımız 220 milyar 

406 milyon liradır. Buna iç istikraz dahil değildir. 

Sayın başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Sayıştayın 1983 Bütçe Yılı Kesinhesap rakamları 
aşağıdaki gibidir. 

Carî Harcamalar : 
Yatırım Harcamaları 
Transfer Harcamaları 

İTOPLAM : 

ödenek 

998 709 821 Lira 
470 300 000 » 

12 286 000 » 

1 481 295 821 » 

Gider 

952 092 311 Lira 
341 913 604 » 
11 303 697 » 

1 305 309 612 » 

İptal Edilecek 
ödenek 

46 617 510 Lira 
128 386 396 » 

982 209 » 

175 986 209 » 

Sayıştayımızm 1985 Malî Yılı Bütçesinin duru
mu ise : 

Lira 

Carî 'harcamalar ödenekleri 
Yatırım ödenekleri : 
Transfer ödenekleri : 

TOPLAM 

2 316 542 000 
1 076 000 000 

136 000 000 

3 528 542 000 

Sayıştay Başkanlığının 1983 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanununa ve Sayıştayımızm 1985 Malî Yılı 
Bütçesine Anavatan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grubu adına müspet oy kullanacağımızı bilgilerinize 
sunarım. 

Bildiğiniz gibi, Sayıştay Başkanı bu dönemde ye
ni seçilmiştir. Yeni Başkana ve bütün Sayıştay ca
miasına başarılar dilerim. Mutlu bir tesadüf, mazisi 
çok derinlere dayanan anayasal kuruluşumuz Sayış
tay, 1985 malî yılına yeni bir başkan ve yeni bir zih
niyet ile girmektedir. Yüce Sayıştayımızm Anavatan 
iktidarının iş bitirici fonksiyonuna ayak uyduracağı 
inancımı teyit eder, Yüce Heyetinizi Anavatan Grubu 
ve şahsım adına en derin saygılanımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutay. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Mabmud Altunakar. (Alkışlar) 
Süreniz 30 dakikadır Sayın Altunakar. 
Buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA MAHMUD ALTUN
AKAR (Diyarbakır) — Muhterem Başkan, Meclisi 
Âlinin kıymetli azaları; 1985 Malî Yılı Bütçesi da
hilinde yer alan ve Anayasa cihetinden hukukî bir 
müessese olan Sayıştay Bütçesinin heyeti umumiyes'i 

üzerinde 'Mi'Miyt-tçi Demokrasi Partisi Grubunun gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. 

Sözlerime başlarken, Meclisi Âliyi ve Sayıştay 
mensuplannı Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu ve 
şahsım namına derin hürmetlerimle selamlarım. 

Teessüsünden beri muhtelif siyasî idare ve ikti
darlar devrinde Devletin varidat, sarfiyat ve hesap
larını murakabe vazifesini haiz olduğu salahiyetler 
muvacehesinde tam bir tarafsızlık içinde idame eden 
ve 122 yılı mütecaviz tarihî bir ananeye sahip olan 
Sayıştay, Cumhuriyet devirlerinde anayasalar içinde 
mevtkiîni a'lmış bir Anayasa müessesemizdir. 

Sayıştay, teşekkülünden itibaren bugüne kadar 
günün icaplarına göre birçok tadilata maruz kalın
masına rağmen, 1984 yılına kadar hızla inkişaf eden 
'büyük Türk'iyemizin bütçelerinin murakebesini lü
zumu şeklinde ifa edememektedir. Evvelki yılların 
bütçeleri ve bunların murakebesi için teşkil edilen 
teşkilat ve personel ile halihazır devıet bütçeleri ve 
buna ilave olarak ihdas edilmiş olan fonların mu
rakebesi, bunlara inzimam eden belediyelerin ve mu
hasebeyi hususiyelerin, ayrıca yıllardan beri her yıl 
artan belediye aletlerinin kabarması karşısında Sa
yıştayın mükellefiyet ve vazifesinin arttığını sara
haten 'ifade etmek mümkündür. 

Bu hususları dikkate alan, devlet çarkının iyi 
işlemesini arzu eden muhtelif idareler, Anayasanın 
müteallik hükümlerine uymak suretiyle Sayıştay faa
liyetlerini tanzim eden '832 sayılı Kanun ve onun 'ta
dilatının ihtiyaca cevap teşkil etmediği bilinmektediır. 
1924 ve 1961 Anayasalarında olduğu gibi, 1982 Ana
yasamızda da Türkiye Büyük Millet Meclisine sada
kat ve rabıtası esası kabul edilmiş olan Sayıştayın 
vazifeleri Anayasamızın 160 inci maddesine göre 

— 209 — 



T. B, M. M* B : 3 8 

umumî ve mülhak bütçeli dairelerin bütün varidat 
ve masruf atıyla, mallarını Türkiye Büyük Millet Mec
lisi namına murakabe ve mesullerin hesap ve mua
melelerini kati hükme bağlamak ve kanunlarla ve
rilen tetkik, nıurakebe ve hükme İfrağ muamelelerini 
intaç etmektedir. 

Sayıştayın, devletin teşriî cihazına sadakatinin ve 
namı hesabına murakebe vazifesini ifasının Anaya
samızda esas 'bir umde olarak kalbul edilmesinin se
bebini 'bir daha tekrarda fayda mülahaza etmekte
yim. Bu. sebeple, Sayıştayın deruhte etmekte olduğu 
Anayasadan gelen vazifesi millî hâkimiyetin bir saf
hasını teşkil etmektedir. 

Hiçbir parlamento, devletin varidat, sarfiyat ve 
mallarının idare ve muhafazasını murakabeden icti-
nab ve bunu ihmal edemez, Hasseten giderek aftan 
devlet masrafları karşısında millî bütçemizin devam
lı olarak daha 'büyük ebata ulaştığı son yıllarda, ma
lî hâkimiyetin teşrii salahiyetini istimal eden Meclis
lerimizin, Sayıştayın ifa etmekte olduğu vazifeyi biz
zat yapamayacağı bedihidir. Zira, bu bir teknik ve 
ihtisas işidir. Şu hale göre, millet parasının icmal ve 
harcamasının muralkebesini Meclislerimiz adına ya
pan Sayıştayın vazifesinin giderek tezyid ve tera
küm ettiği, dolayısıyla mesuliyetinin çoğaldığı orta
dadır. 

Müteaddit partili hür demokratik rejimimizde 
himayesi icap eden ve çok mühim dan cihet de ağır 
ve kutsî vazifesi içinde taraf sizliğidir. Bu husus Ana
yasamızda müessir biçimde tahtı teminata alınmıştır. 
Nitekim, Sayıştay Meclisi Âlinin çatısı altında bütün 

' sivasî parti gruplarından müteşekkil Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına ifayı vazife eden bir teşekkülü, 
faaliyet ve muameleleri, murakabe usulleri, mensup
larının muhteva ve yazıfları, vazife ve salahiyetleri, 
hak ve mükellefiyetleri vesair zat işleri, reis ve aza
larının teminatı kanunla tanzim edilir. 

Bu bir Anayasa hükmüdür. 122 senelik şerefli bir 
mazi içinde günümüze kadar Sayıştayın güzide men
supları Anayasamızın umde ve esasları istikametin
de kendi vazife ve salahiyet sınırları dahilinde hiz
met ifa etmişlerdir. Bunun hakikî amil ve saikı de 
Sayıştay muvazzaflarının salahiyetleri nitakında Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsil ettikleri şuur ve 
idrakinde olmalarıdır. Binaenaleyh, hemen tasrih 
ve ifade edebiliriz Sayıştay mensuplarının müteakip 
'hizmetlerinde aynı vukuf ve ehliyeti göstermelerine 
en büyük mesnet yine Heyeti Âliniz olacaktır. 
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Grubumuz adına son derece hassas ve ehemmi
yetli mevzuu bu şekilde arzu ve temenni ettiğimizi 
arzı ifade ederken, Sayın özal Hükümeti devrinde 
müşaJhade ve tespit ettiğimiz ve büyük ıstırap duy
duğumuz ihmal ve gayri ciddî tasarrufu ile bigane 
kalınan mevzuları işaretle üzerinde kısa kısa tevak
kuf etmek istiyorum. 

1. 832 sayılı halen meriyette bulunan Sayıştay 
Kanununun meri 6 ncı maddesine göre, Sayıştay 
azaları Sayıştay Umumî Heyeti tarafından her boş 
yer için gösterilen 2 namzet arasından Türkiye Bü
yük 'Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca se
çilmek ve seçim neticesi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Heyeti Âlisinde tasdik ediliyordu. 

Malumlarınız olduğu üzere, Riyaseti Cumhur 'Ma
kamından itibaren bütün cihaz ve ünitelere yapılan 
aza seçimleri de bu itiyat ve espri içinde yapılmak
tadır. Her an için iki namzet bildirilmekte ve bun
lardan birini alakalı makamlar yapmaktadır. Hal
buki muhalefetin bütün ısrarlarına rağmen, Hükü
met parti, ekseriyetine dayanmak suretiyle kalkan 
otomatik parmak vasıtasıyla 832 sayılı Sayıştay Ka
nununa muvakkat bir 3 üncü madde ilavesiyle bir 
defaya mahsus olması halinde dahi Sayıştay azaları, 
Sayıştay Umumî Heyetinin herhangi bir dahli ol
maksızın ve tetkikinden geçmeden, doğrudan doğru
ya Plan ve Bütçe Komisyonunca seçilmeyi temin 
etmiştir. 

Halbuki, 832 sayılı Sayıştay Kanunundan evvel 
meri olan 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu 
zamanında azalar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyonlarının müşte
rek göstereceği en az iki misli namzet arasından Tür
kiye Büyük Millet Meclisince seçilmekteydi. Bu çok 
daha ehveni şer bir hal idi. Zira, bu tatbikat hâkim 
statüsünde olan Sayıştay meslek mensuplarının mil
letvekilli nezdinde mütek'âsif kulis faaliyeti yapma
larına tevcih edilmiştir. 

iBu suretle seçimde namzetlerin vasıf ve ehliyet
leri yanına politik unsur ve mülahazalara zemin faa-
ztriandığı kabili inkâr değil. 

2. Sayıştayı bir taraftan Devletin malî bünye 
bütünlüğüne damgasını vuracak, diğer taraftan Tür
kiye Büyük Millet Meclisine niya'beten icraat, hü
kümete müşavir ve hülasa makro-planda murakabe 
ve hesap mahkemesi vazifesini deruhte edecek mu
asır bir yapıya kavuşturmak istikametinde ne gibi 
tedbirler alınmıştır? Kanaatimizce hiç. Bunun 4emi-
ni ve teminat altına alınması ise, lüzumlu kanunî ta
dilatın vakit geçirilmeden yapılmasıdır. 
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Türkiye Büyük Millet 'Meclisi adına murakabe 
icra eden bir teşkilatın röis ve mensuplarının seçme 
salahiyetini kanundan alan 'bir müessese olarak bu 
kazaî teşkilatın seyri faaliyetlerinin sıhhatli bir şe
kilde muktezi olması cihetiyle politikadan beri faa
liyet ve muamelelerinin Devlet Memurları Kanunu 
ve kendi mevzuat hükümleri içerisinde bir teşekkül 
olması vasıf ve hususiyetini iktisap etmesi iktiza eder. 

3. Anayasamız 160 inci maddesinin birinci pa
ragrafında, ^Sayıştayın kesin hükümleri hakkında 
idarî yargı yoluna başvurulamaz» demek suretiyle 
yüksek yargı organları arasına ithal edilmiştir. Ancak, 
Sayıştay meslek mensuplarının mevcut kanunda ay
nî hak hukukî statülerinin bütünü gayri vazıh bir 
şekildedir. 

Anayasanın yüksek kazaî merci dahilinde aldığı 
kısımUda bulunmasına rağmen, Sayıştay mensupları
nın kazaî salahiyete .haiz azaların statüleriyle bağ
daşmayan halk eksiklikleri vardır. Misal olarak bir 
müfettiş kabul ediliyorsa, müfettişlik tazminatları al
maları lazım. Eğer herhangi bir şekilde temyiz mah
kemesi statüsünde, ise bu mahkemenin azalarına gö
re derece almaları gerekil1. 

4. Sayıştayın deruhte ettiği mesuliyet ve mükel
lefiyeti ile mütenasip hizmet edecek kadrolarının sü
ratle 'İkmali için tekniğin bu derece inkişaf ettiği bir 
vasatta bunu personel adedi ile değil, daha başka 
usulleri aramak lazımdır. Sayıştayı teknik makine
lerle teçhiz ederek, daha çabuk ve daha doğru kont
rol yollarını aramak icap eder. Sayıştayın kompütür 
makinelerinde rahat, çabuk ve doğru murakabe yap
masını temin zarureti vardır. Bugün her kazaya bir 
kompütür vermek belki mümkün değildir; fakat her 
vilayet merkezine bir kompütür verilmesi zarureti 
vardır. Ekseriyeti mühendislerden ve hesap adamla
rından teşekkül eden bir kabine için bu temenni ga
ye olmalıdır. 

5. Sayıştayımızın bu yeni devirde kendisinden 
beklediklerimizin tahakkuku bakımından malî cihet
ten yapılan murakabenin yanı sıra, bunu tamamla
yacak tetkik ve araştırma ile diğer İktisadî ve teknik 
cepheleri ihtiva edecek bir çalışma sisteminin faali
yetlere hâkim olması maksadıyla, Sayıştay mensup
larına meslekî ihtisas istikametinde gerekli ehliyet 
ve tecrübeyi ihraz bakımından yurt dışı eğitim ve 
müşahede imkân ve fırsatını tanımalı, ayrıca hizmet
lerinin bir bütün halinde iktisap 'etmesi devletin he-
sabatına şamil 'bir bütünlüğün tekamülüne medar 
olmak üzere sefaret ve yurt dışı teşekküllerinin he-
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saplarının tetkik ve tahkikine saik tedbirlerin alın
masının zarurî kıldığı salahiyet ile teçhiz edilmele
rine inanıyoruz. 

6. Himetlerini, huzur ve emniyet içinde ifa ve 
tahakkukları bakımından mesken meselesinin halli 
ve Türkiye 'Büyük Millet Meclisi adına ifayı vazife 
eden ve yüksek yargı organlan arasına ithal edilen 
Sayıştayın şanına, mazisine, haline ve istikbali ile 
mütenasip bir binaya kavuşturulması evvelemirde dü
şünülmesi gereken bir keyfiyet olması lazımdır. 

Muhterem milletvekilleri, Sayıştay Bütçesinin, 
mensuplarına ve Milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenabı Hak'tan, Hakkı Alâ'dan niyaz eder He
yeti Âlinize arz ve hürmetler ederim. (MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN —L Teşekkür ederim Sayın Altunakaf. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Muzaffer Yıl

dırım; buyurun efendim. - (HP sıralarından alkışlar) 

(HP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDIRIM 
(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli'- milletvekilleri ; 
Sayıştay Başkanlığının 1985 Malî Yılı Bütçesi hak
kında Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak 
üzere yüksek huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım 
adına en derin saygılarımı sunarak sözlerime başlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, denetim ve Sayıştay konu
larında elbetteki Sayıştayın geçmişini ve bugüne ka
dar uzantısını kısaca belirtmek gerekir. 

Denetim ve Sayıştay konularında sağlıklı yargı
lara varabilmek için biraz geçmişe dönmekte yarar 
vardır. Çünkü, denetim olayı devletle yaşıttır. Sosyal 
güçler arasındaki mücadele sonucu devlet aygıtı doğ
muştur. Devletin doğuşu ile birlikte denetim fikri 
gelişmiştir, İster mutlakiyet, ister meşrutiyet, ister 
cumhuriyet olsun, tüm yönetim biçimlerinde dene
time ihtiyaç duyulmuştur. Denetim ydu ile iktidar 
erkinin (belli disiplinlere bağlanmasına gereksinme 
vardır. Osmanlıdan bu yana, ülkemize malî ve eko
nomi alanındaki kamu maliyesinin disiplini şöyle ol
muştur r . • 

Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinde mülk 
ve ̂  serveti korumak ve gözetmek görevi padişahın 
idi, yani denetimi aşağı yukarı tek başına padişah 
yapıyordu. Sonraları bu yetki sadrazama, başdefter-
dara ve bilahara Maliye Nezaretine devredildi. Bu 
değişme, devletin gelir ve giderlerinin nicel ve nitel 
gelişiminin doğal sonucudur. 

Uzun yılar bütçe yapma gereksinimi duymayan 
Osmanlılar, ilik kez 1'8'52 yılında bir 'bütçe taslağı ha-
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zırlamışlardır; 'bu 'bütçe «Tarhuncu Abmed Lahiya-
sı» olarak da anılır. 1862 yılında Sultan Abdülaziz'in 
yayınladığı Hattı Hümayun, birçok kamusal önle
min yanısıra «Divanı Âli Muhasebat» adında bir 
denetim örgütünün kurulmasını da öngörmüştür (ki, 
'bu karar sonucu 'bugün kesintisiz 123 yıllık onurlu 
'bir geçmişi olan Sayıştayımız kurulmuş 'bulunmak
tadır. 

Bütçeyi denetleyen ayrı 'bir organa ihtiyaç nere
den kaynaklanmaktadır? Bunlardan birincisini arz 
ettim. 

Diğerini ise, şöyle özetleyebilirim .: Ülkenin pa
ra, kredi ve maliye politikasını yönlendirmek, hazır
lanan 'bütçenin yaşama geçmesini sağlamak, gelecek 
yıl bütçeleri tahminlerinin yapılmasında yararlanmak; 
yasama organının, yürütme organını denetlemesine 
yardımcı olmak ve idarenin verimliliğini artırmak, 
kamuoyunu tatmin etmektir. 

Denetimin her 'biri kendi içinde son derece önem
lidir, ancak 'bu denetim usullerine, en çok önemli 
olan 'bir yenisini daha eklemek gerekmektedir; bu da 
uluslararası ekonomik ilişkiler de denetimi zorunlu 
kılan 'bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Günü
müzde uluslararası ekonomik ve malî ilişkiler gittik
çe yoğunlaşan ve taraflara 'bazı halk ve yükümlülük
ler getiren nitelikler taşımaktadır, özellikle 'borç ve
ren uluslar, borç alan ulustan çeşitli garantiler iste
mektedir. 

Bunlardan biri de, borç alan ülkenin yeterli bir 
malî denetim garantisi vermesidir. Bu garantinin sağ
lanması için de, bütçe denetimine gerek vardır. Eko
nominin denetimine duyulan ihtiyacın nedenlerini 
böylece sıraladıktan sonra, Türkiye'deki denetim or
ganlarına kısaca değinmek istiyorum. 

Ekonomik denetim yapan organlar açısından ko
nuya baktığımızda, yasama organının yaptığı, yü
rütme organının yaptığı, yargı erkinin yaptığı dene
tim ile karşılaşmaktayız. Yasama erki denetimi nasıl 
yapmaktadır? Bu ya doğrudan doğruya yasaların ha
zırlanması sırasındaki denetimdir ya da Gensoru, 
Meclis Araştırması biçiminde yapılan ve yasaların uy
gulanması dönemindeki denetimdir. 

Yasamanın bir diğer doğrudan denetim biçimi de, 
kesinhesap yasalarının parlamentoda tartışılması sı
rasında olmaktadır. Yasama organı dolaylı denetimi, 
Meclis komisyonları vasıtasıyla yapmaktadır, örneğin 
KİT Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu gibi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılan Sa
yıştay denetimi de, dolaylı bir denetimdir. Yürütme 

adına malî denetim ise, Başbakanlığa bağlı Yüksek 
Denetleme Kurulu, bakanlık ve bağımsız genel mü
dürlüklerin denetimi, örgütlerin teftiş elemaınlacı tara
fından yapılmaktadır. Yargı erkinin yaptığı malî de
netim ise, birkaç boyutta kendisini gösterir. Örneğin 
Anayasa Mahkemesinin, yasaların Anayasaya uygun
luğu yönünden yaptığı denetim, ekonomik ve malî so
nuçlar da yaratır. 

Danıştay da gerek tam yargı davalarıyla, gerek 
iptal davalarıyla ekonomik ve malî sonuçlar yara
tan bir işlem, bir karar getirmektedir. Böylesine çok 
yönlü ve Türkiye ekonomisinin geleceğiyle yakın
dan ilgili denetimi konusunda Sayıştaya özel bir önem 
ve görev düşmektedir. Bunun içindir ki, Anayasamı
zın 1'60 ncı maddesi bu konuda özel bir hüküm ge
tirmiştir. Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara 
bağlı döner sermaye ve fonların gelir, gider ve mal
ları Sayıştayca denetlenmektedir. 

Ülkemizin en önemli yeraltı ve yerüstü kaynak
larını işleten, Devlet bütçesinden milyarlarca liralık 
kaynak aktarılan KİT'lerin denetimi, yürütmeye bağlı 
bir kurula verilmekle; hem denetim siyasal iktidarın 
keyfine bırakılmış, hem de siyasal iktidar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi denetimi dışında kalmış ol
maktadır. Nitekim, Anayasamızın 165 inci maddesi, 
KİT'lerin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesi esaslarının kanunla düzenleneceğini öngörmek
tedir. Bu suretle Anayasamız, çok yerinde bir ka
rarla KİT'lerin denetimini icradan alıp, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine vermektedir. Konu, Devlet ge
lirlerinin denetlenmesiyle ilgili olduğu için, bu ko
nuda KİT'lerin durumlarını da ele almak istiyo
rum, 

Kuşkusuz KİT'lerin denetlenmesi, verimliliklerinin 
önüne geçmeyecek şekilde; onların ekonomik işlev
lerinin gerektirdiği elastikiyet ve hareket kabiliyetini 
kaybettirmeksizin, yapılması gereken bir denetim bi
çimi olmalı ve bu çerçeve içerisinde değerlendirilme
lidir. Sayıştayın yaptığı gider denetiminin etkin ola
bilmesinin bir diğer koşulu, mevzuata uygunluk de
netiminin yanı sıra, verimlilik, denetiminin yapılma
sıdır. Sayıştay bugün sadece belgeler üzernde, yasa
lara uygunluk denetimi yapmaktadır. Bu yeterli de
ğildir. 

Sayıştayımızın genel ve katma bütçeli dairelerin 
mal varlıklarıyla, tüm masralfları, harcamaları yalnız 
doğruluk açısındafi, uygunluk açısından denetimini 
son derece sakıncalı ve eksik buluyoruz. Sayıştayımı
zın bugün yalnıfc malî, ve usul bakımından yaptığı de-
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netimin, bizce bu müesseselerde, bu kurumlarda, bu 
dairelerde teknik, idarî ve malî yönden verimlilik 
esası göz önünde bulundurulmak şartıyla yapması ge
rekir. Eğer böyle yaparsak, yatırımlara harcadığımız 
veya Devlet dairelerine verdiğimiz her liranın, yerin
de Iharcamp, harcanmadığından emin olabiliriz. Aksi 
(halde,' denetim dışı harcamalar beklenilen faydayı 
maalesef sağlamaz, 

Etkin bir denetimin gerçekleşmesi için Sayıştayın 
bu denetimi titizlikle yerine getirmesi gerekmektedir. 
Sayıştay denetiminin etkin olabilmesinin diğer bir ko
şulu, Türkiye Büyük Millet Meclisine ışık tutabile
cek raporları sunma görevinin daha titiz ve sık bi
çimde yerine getirilmesiyle mümkündür. Her şeyden 
önce; kendi kaynaklarımıza yönelmek durumunda bu
lunduğumuz bir aşamada kamu harcamalarında ve ka
mu mallarının yönetiminde, verimliliğinde, kollanma
sında, savurganlığın önlenmesinde Sayıştaya büyük 
görevler düşmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce Sayıştayın yasal görevi olan raporları hazırlama
sını istemek ve bunları güncelliğini yitirmeden değer
lendirmek de Yüce Parlamentonun görevleridir. 

Anayasamızın 160 ncı maddesi gelir, gider dene
timinin yanında, kamu mallarının denetimini de Sa
yıştaya vermiştir. Mal denetimi ıkısmen de olsa, Sa-
yıştayoa denetlenmekte, buna karşılık devletin kıyı
lar, madenler, arsalar gibi taşınmaz mallarının tespiti 
Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır. Sayıştay Başkan
lığınca Hazine adına kayıtlı Devlete ait her türlü ta
şınmaz malların kayıt düzenin kurulması ve Sayıştaya 
gönderilmesi Maliye Bakanlığından istendiği halde bu
güne kadar netice alınamamıştır. Taşınmaz mal de
netiminin engellenmesi Anayasaya aykırıdır. Hukuk 
devletini zedeleyen bu keyfîliğe son verilmelidir. So
run ciddî ve önemlidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
106 ncı maddesi gereğince ayniyat kesinhesabmın ha
zırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması 
gerektiği halde, bugüne dek Devletin mal varlığını 
gösterir bir kesinhesap hazırlanıp sunulamamıştır. 
Günümüzde kıyı yağmacılığı alabildiğine artmıştır. 
Nitekim, daha evvelki kıyıların düzenlenmesine iliş
kin kanunda kıyı şeridi 100 - 150 metre iken, yeni 
çıkan Kıyı Kanununda bu mesafe grubumuzun ikaz 
ve ayanlarına rağmen, 10 ve 30 metreye indirilerek 
fakir halkın kıyılarımızdan yararlanması âdeta ya
saklanmıştır, 

Hazineye ait arsa, arazi ve binaların sayısı bilin
memektedir., Kamu mallarından kimlerin haksız çı-
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ı kar ve yarar sağladığı meçhuldür. Durum acıdır; 
ama gerçektir. Kamu taşınmaz mallarının envanteri-

I nin çıkarılması ve denetiminin sağlanması için gerek
li önlemlerin geciktirilmeden alınması şarttır. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştayın denetiminin et-
I kinliğini azaltan uygulamaların başında denetimden 
I kaçırılan fonlar ve hesap vermeyen saymanlıklar so

runu gelmektedir. Birçok kurum ve kuruluş çeşitli 
yollarla Sayıştay denetimi dışına kaçırılmaktadır^ 

I Oysa, denetimin etkin ve verimli olabilmesi, düzen
lemelere ışık tutacak sağlıklı verilerin çıkarılabilme-

I si, kamu ekonomisinin gelir ve gider yönünden bir 
I bütün olarak denetimiyle mümkündür. Fonlar konu-
I su, son yıllarda büyük bir önem kazanmaya başla-
I mıştır. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanununa 

aykırı olarak oluşturulan siyasal iktidara keyfî har-
I cama olanağı sağlayan ve toplam harcamaları büyük 

meblağlara ulaşan fonların büyük çoğunluğu Sayış
tay denetiminin dışında kalmaktadır. Nitekim, özal 

I Hükümetinin 1 yıllık icraatı süresince çıkartılan 3083 
sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanununun tarım reformu fo
nunun denetimi; 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Ka
nunda kamu ortaklığı fonu, 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanununun toplu konut fonları Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruluna verilerek Sayıştay denetiminin 

I dışına çıkarılmıştır. Burada Türkiye Büyük Millet 
Meclisine önemli,bir görev düşmektedir; gerek fon
lar yoluyla, gerekse çeşitli mevzuata konulan hüküm
lerle Sayıştay denetiminden kaçışın önü alınmalıdır. 
Bu konunun ekonomik boyutları mutlaka araştırma 
konusu yapılmalıdır. 

İmar ve îskân Bakanlığı afetler fon saymanlık
ları, 11 yıldır Sayıştaya hesap vermemektedir. Bu 
konu, Sayıştay Başkanlığınca 1976 yılında Meclis ve 
Senato başkanlıklarına da iletilmiş ve yasaların uy
gulanmasına yardımcı olmaları istenmiştir. Bugüne 
kadar bu saymanlıktan hesap alınamamış, devletin 
geliri - gideri denetim dışı kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay ilamlarının infazın-
I da aksamalar olmaktadır. Malî ve ekonomik sonuç

lar yaratan bu ilamların infazım sağlamak görevi 
Maliye Bakanlığmındır. Bu görevin aksaması sonu
cu, kamu alacakları toplaraımamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştayın daha etkin ve ve
rimli birtakım çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürü-

I tebilmesi için memleketimizde yürürlükte olan ve sa-
I yısı 10 bin dolayında bulunan yasaların başında ge-
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len 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Yasası ile diğer 
yasaların birçoğunun Meclisimizce kısa sürede elden 
geçirilmesi lazımdır. Hükümet, bunun bir bölümünü 
de almışsa da bu çalışma yeterli değildir; yeni bir 
reform zorunludur. Malî yasaların birçoğu, günümü
zün ekonomik, malî ve toplumsal gerçeklerine ters 
düşmektedir. Durum, Sayıştay denetimini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Muhasebe! Umumiye Kanunu 
1927 yılında çıkmış olup 57 yıldır yürürlükte bulun
maktadır. Bu yasanın birçok hükmü, bütçe sistemiy
le de çelişmektedir. Sayıştay denetiminin gereği or
tadadır. ödeneklerin verirdi ve tutumlu harcanması, 
malların ve kıymetlerin korunması hususunda yasa
ma organına ışık tutan Sayıştayın sorunlarına daha 
yakından eğilmek zorundayız. 

Anayasamızın 160 met maddesinin birinci parag
rafında, «Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ida
rî yargı yoluna başvurulamaz» demek suretiyle yük
sek yargı organları arasına ithal edilmiştir. Artık, 
yüksek yargı organı olduğu hususunda hiçbir kuşku 
ve tartışma kalmamıştır. Anayasamızın 160 inci mad
desinde, Sayıştay meslek mensuplarının özlük hakla
rının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 
Bu durumda Sayıştay meslek mensuplarının özlük 
haklarının da diğer yüksek yargı organları seviyesi
ne getirilmesi gerektiği inancını huzurunuzda arz 
ediyorum, örneğin : Diğer yargı kuruluşlarında 1 in
ci sınıfa ayrılan hâkimler 800 ek gösterge aldıkları 
halde, Sayıştayda aynı düzeydeki meslek mensupla
rı 650 ek göstergede bırakılmıştır. Bu durumda bu 
değerli meslek mensuplarını Sayıştayda tutmak zor
laşacaktır. yetişmiş elemanların yerine yenisinin ye
tişmesi zaman almaktadır. Bunun sonucunda da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan Sayış
tay, sağlıklı çalışmaktan uzaklaşabilecektir. Geçtiği
miz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinden ge
çen kanunun da Sayın Cumhurbaşkanımızca veto edi
lip tekrar Meclise geldiği malumlarınızdır. Bu kanu
nun yeniden görüşülmesi sırasında, bu meselenin de 
tekrar ele alınarak mağduriyetlerinin giderilmesi zo
runludur. Sayıştay Kanununda, günümüzün koşulla
rına uygun olarak gerekli değişikliklerin yapılıp Tür
kiye Büyük Millet Mecl;sine sunulmasının gerekti
ğine ve Yüce Meclisin de bu hususta duyarlık gös
tereceğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, burada bir hususa değinme
den geçemeyeceğim. Yasa tasarı ve tekliflerinin, ge
nel hukuk kurallarına ve Anayasanın genel esprisine, 
mevcut hukuk düzeninin genel ahengi içinde bir 
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uyum göstermesi ve özellikle genel hukuk kuralları
na uygun olması gerekmektedir. Binaenaleyh, Yüce 
Meclisimizi temsilen iş gören komisyonlarımızın ka
nun teklif ve tasarıları üzerinde daha hassas, daha 
ciddî, daha etraflı inceleme ve müzakere yapmak 
zorunluluğunu hatırlatmak istiyorum. Komisyonlar
da, yasa teklif ve tasarıları gereken özenle ve ciddi
yetle ele alınmamaktadır, Komisyonların Meclisi 
temsilen teknik düzeyde tasarı ve teklifleri olgunlaş
tırmaları gerekirken bu ö/en gösterilememekte, tasarı 
ve teklifler genellikle eksik bir biçimde Yüce Mecli
sin huzurlarına gelmektedir. Bu yüzden birçok ka
nun, geçmişte rastlamadığımız bir biçimde, Cumhur
başkanımızca Meclise iade edilmektedir. Bu husus, 
Meclisimizin üzerinde son derece titiz davranması 
gereken bir noktadır. Nitekim, Sayıştay Yasasında 
değişiklik yapan kanun tasarısının müzakeresi esna
sında Genel Kurulumuzda bir geçici madde eklenme
sine ilişkin önerge kabul edildiği halde, Komisyon 
tasarıya eklenen bu teklifi geri çekerek görüşmeden, 
kokteyl imza toplayarak, Genel Kurulca kabul edi
len önerge teklifini hiçe sayarak Genel Kurula ge
tirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin o günkü 
oturumunda Komisyonun bu tutumu çok uzun sü
ren usul tartışmalarına yol açmıştır. 

Netice olarak, Komisyonlar, kanun teklif ve tasa
rılarına gerekli özen ve dikkati göstermeden, istedi
ği şekilde yön vermekte ve iktidarın oylarıyla Ge
nel Kurulumuzlan eksik ve aksak şekilde geçmekte
dir. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Bunun sonucu olarak, hukuk ilkelerine aykırı olan 
bu kanunlar Sayın Cumhurbaşkanımızca haklı ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderil
mektedir. Bu yasalardan birisi de, üzülerek ifade ede
yim ki Sayıştay Yasasıdır. 

Bundan böyle daha dikkatli davranılarak, muha
lefetin ikaz ve uyarılarına değer verilerek bu gibi 
durumların yaratılmamasını sağlamak mümkündür. 

Sayıştay Bütçesinin, daha etkin bir denetim me
kanizması içerisinde memleketimize hayırlı olmasını 
diliyoruz. Sayıştayın yeni seçilen değerli başkanına 
ve tüm mensuplarına başarılar diler, şahsım ve gru
bum adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Grupları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahısları adına konuşacak sayın milletve

killerinin isimlerini bir defa daha okuyacağım : Sa-
I y ı n Mustafa Çorapçıoğlu, Sayın ibrahim Taşdemir, 

Sayın Mehmet Budak, Sayın Haydar Koyuncu. 
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Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, lehinde mi konuşa
caksınız, aleyhinde mi efendim? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Aley
hinde efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, önce lehte ko
nuşmak isteyen üyemize söz vereceğim. 

Sayın İbrahim Taşdemir, lebinde mi konuşacak-
'sınız, aleyhinde mi konuşacaksınız? 

İBRAHİM TAŞDEMİR <Ağrı) — Aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Budak?., Yok. 
Sayın Haydar Koyuncu?.. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Üzerinde ko

nuşacağım Sayın Başkan. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Koyuncu sırasını bana verdi zaten efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, aleyhinde buyu

run efendim. 

MUSAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama baş
larken hangi- tür konuşma yapacağım hususu .sorul
duğu için, bilmecburiye, İçtüzük gereğince Sayın Baş
kana aleyhte konuşacağım şeklinde cevap arz ettim. 
Esasında, herhangi bir bütçe kanunu tasarısının tü
mü üzerinde konuşma veya müzakeresi sırasında da
hi olsa, artık Anayasamız gereğince de tescil edil
miş bulunduğu gibi, bir yüksek mahkeme hüviyeti
ni iktisap etmiş bir müessesemiz hakkında aleyhte 
konuşmayı tab'ım ve mesleğim icabı kendime yedi-
remem. Burada konuşulacak husus, bütçenin Sayış
tay ile ilgili kısmının aleyhinde konuşmaktır. Bu
nu değerli Sayıştay Başkan ve üyelerinin hazır bu
lunduğu bu toplantıda izah etmeyi bilhassa zarurî 
gördüğüm için huzurunuzda açıklıyorum. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, gruplarımıza mensup 
değerli konuşmacı arkadaşlarımız, Sayıştayımızm 
tarihçesi, mevcut durumu hakkında sizlere etraflı 
izahat lütfettiler, bunları zevkle ve istifade ile dinle
dik. Türk Devletinin bir geleneği olarak, devlet ge
lirlerinin bütün tarihimiz boyunca şu veya bu şe
kilde murakabeden, yeni tabirle denetlemeden azade 
tutulmak istendiğine rastlanılmamıştır. Bu sene için 
bir talihsizlik eseri olarak (Bir kasıt unsuru aramak 
cihetine gitmiyorum; ancak vakıayı işaret etmek ba
kımından söylemeye mecburum), Anayasamızca bir 
yüksek mahkeme olduğu belirlenen ve biraz evvel 
konuşmacı arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, muh
terem Cumhurbaşkanlığı makamınca, bir daha görü-
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I
şülmek üzere iade edilen yazıda da belirtildiği üzere, 
yüksek mahkeme olduğu bir defa daha tescil edilen 

ı Sayıştayın, Anayasanın 160 inci maddesiyle, Devle-
6 tin tüm malları, gelir ve giderleri üzerindeki muraka-
I be, yani denetleme hakkı bu sene için ve bu iktidar 
I bakımından talihsiz bir şekilde daraltılma cihetine 
I gidilmiştir. Buna arkadaşlarım misal verdiler. Ben bu 
I misali bizzat kanun metninden okuyarak sizlere arz 
I etmek isterim : Kamu Yatırımlarım Hızlandırma ve 

Tasarrufları Teşvik namıyla anılan Kanunun 15 inci 
I maddesinde açıkça, «Kamu ortaklığı fonunun de

netimi 2.10.1983 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hıkında Kanun Hükmünde 

I Kararname esaslarına tabidir» denilmek suretiyle, 
I bu kanunla elde edilmesi düşünülen ve sadece hükü-
I met tasarruflarıyla tahsil ve temin yolları bulunacak 

olan büyük miktardaki ve erbabına göre devlet ge
lirlerinin .muhtemelen yüzde 40'ına varan bir mikta-

I rının Sayıştay denetiminden azade kılınmasını, biz 
yalnız Sayıştayın genel görevi içinde nispî bir önem-

I sizliğe doğru götürülmesinde değil; ama Yüce Mec
lisimize niyabeteh vazife görmüş olması itibariyle, 
Yüce Meclisimizin ve dolayısıyla millî iradenin de 

I denetiminden kaçma manasını anlamaktayız. MDP 
I ve HP sıralarından alkışlar) 

I Muhterem arkadaşlarım, Yüce Sayıştayımızm sı-
I kıntısı, sadece kendisine verilen görevlerin birtakım 
I hükümet tasarruflarıyla kısıtlanmasından ileri gel-
I memekte, ayrıca çalışma tarz ve usullerinin özelliği 

bakımından getirilmesi lazım gelen kanunların, yine 
I biraz evvel bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi, zama

nında ve gerektiği şekilde huzurlarınıza getirilmemiş 
I olmasından ve kabul edilmemiş (bulunmasından kay-
I naklanmaktadır. 
I Bu işlerle alakalı arkadaşlarımız bilirler. Yüce 
I Anayasa Mahkememiz, Ankara'da merkezde karar 
I verir ve tetkikatını ekseriya burada yürütür. Yüce 

Danıştayımız İdare Mahkemeleri Kanunu kabul edi-
I linceye kadar, şimdiki Sayıştay vaziyetindeydi, An-
I kara'da vazife görürken tetkikatını da Ankara'da 

yapmak mecburiyetinde idi; ama Yüce Sayıştayımız 
I tetkikatını genel ve katma bütçeli idarelerin bulun-
I duğu bütün mahallerde, evvelce murakıp ve şimdi 
I denetçi denilen görevlileri vasıtasıyla ifa etmek mec-
1 buriyetindedir. 
I Mesleğim icabı Sayıştaya birçok kereler gittim 
I ve murafaalarında bulundum. Bu arkadaşlarımızın 
I taşradaki çalışma usulleriri ve bu çalışmaları sşrasın-
| da karşılaştıkları güçlükleri yakinen bilirim. Yatacak 
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bir yer temininden, yemek yiyebilecek bir lokantaya 
kadar, insanın günlük tabiî ihtiyaçlarının temininde 
zorluk çekmektedirler, hatta bunları temin bakımın
dan mecburen bazı kişilere, tavassut etmeleri için 
ricada bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet mallarını kont
rolle görevli olan ve verdikleri rapor ve tahkikat ev-
raklarıyîa Yüce Sayıştayımızm dairelerinin kararla
rına müessir olan bu kabil çalışmalar yapan arka
daşlarımızın, denetçilerin, bu çalışma tarzlarına ko
laylık getirici hükümleri ve fiilî tedbirleri, bilhassa 
taşrada almak durumundayız. Aksi halde kendileri
nin çalışma şevki kırıldığı gibi, biraz evvel bir arka
daşımızın ifade ettiği, elektronik cihazlar teminine 
varıncaya kadar, çok basit bir şekilde temin etmek 
imkânını bula bileceğimiz bu usulleri onlara verme
mekle biz Büyük Millet Meclisi olarak da görevi
mizi yapmamış sayılırız. „ 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Sayın Çorapçıoğlu, 
korkarım biraz sonra 'Büyük Millet Meclisinin üze
rine çıkaracaksınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Kim
seyi Büyük Millet Meclîsinin üzerine çıkarmam. Mil
lî iradeye saygım o kadar büyüktür ki, hayatımın 
32 senesi millî iradeyi temin için, çalışmakla geç
miştir, (MDP ve HP sıralarından alkışlar) Millî ira
denin üzerine hiçbir irade kabul etmediğim için Bü
yük Millet Meclisine müracaat ediyorum.' 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, lütfen konuş
manıza devam edin efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Esa
sen, konuşmamın meali böyleydi. Ben münhasıran 
Büyük Millet Meclisi üyelerine hitap ediyorum. Dik
kat buyurursanız, ağzımdan bir tek bakan veya Baş
bakan lafı çıkmamıştır. Çünkü, Sayıştay, doğrudan 
doğruya Yüce [Heyetinize niyabeten görev ifa eder. 
Binaenaleyh, noksanlığı varsa tamamlamak veyahut 
da eksikliği varsa söylemek, ancak Yüce Meclisinizi 
muhatap tutmakla mümkün olabilir. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, yine biraz evvel bir ar
kadaşım bir hususa temas etti. Esasında, bu nokta 
gerçekten mühimdir. Devlet idarelerinde rantabilite 
tetkikleri yapılması hususu. Sadece gelir ve giderleri 
evrak üzerinde kontrol etmek veyahut bunların ka
yıtlara veyahut kanunlara uygunluğunu tespit etmek
le Devlet idaresinin bilhassa reorganizasy onunun 
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başladığı iftiharla ifade edilen bir senedfc, rantaoilite 
esasları bunu tetkike layık dan bir müessese, yani 
Sayıştayımız tarafından yapılmadıkça, ileride mu-
vaffakiyetsizliğe uğramamız mukadderdir. 

Benim, Sayıştay hakkındaki söyleyeceklerim bun
dan ibarettir. Sayıştay hakkındaki bütçe evvela mil
letimize ve sonra Sayıştayımıza hayırlı ve uğurlu olur 
temennisindeyiz ve yeni seçildikleri için Başkanları
nın, inşallah bu noksanları tamamlamak hususunda 
gerekli teşebbüsleri yapacağı inancında olduğumuzu 
huzurlarında ifade etmek isterim. 

Hepinizi derin saygılarımla selamlarım efendim. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçı
oğlu. 

Aleyhte konuşma 'tamamlanmıştır. Bu itibarla Sa
yın İbrahim Taşdemir'e söz veremiyorum, 

Üzerinde konuşmak isteyen Sayın Mehmet Bu
dak; buyurun efendim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka
nım, ben üzeriade konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — «Aleyhte» dediniz, efendim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sehven oldu, 

ben üzerinde konuşacağını. Zaten bir yüksek yargı 
organının aleyhinde konuşamam efendim. 

BAŞKAN — «Aleyhte» dediniz, ben böyle geç
tim. Eğer zabıtlarda «üzerinde» varsa, daha sonra 
düşüneceğim efendim, tetkik edeceğim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Ben üzerinde 
konuşmak istiyorum Sayın Başkanım. 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Hayır efen
dim, ben üzerinde olduğunu daha önce bildirdim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Budak. 
Zabıtlarda aleyhte midir, üzerinde midir efen

dim?.. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka

nım düzeltiyorum. Müsaade buyurun, eğer aleyhte 
konuşursam sözümü kesebilirsiniz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sizin söylediğiniz ve be
nim aldığım not, «aleyhte» dir. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sözlerimden 
rücu ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Tespit ediyorum efendim, eğer «üze
rinde» demişseniz, size söz vereceğim. 

«Aleyhte» diye beyanda bulunmuşsunuz efendim, 
zabıtlardan tespit ettim. 

Buyurun Sayın Budak. 
MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; benden önce konuşan değerli 
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milletvekili arkadaşlarım Sayıştayın fonksiyonu üze
rinde ciddî, ıseviyeli görüşler ileri sürdüler, ben de 
kendilerine katılıyorum. Ben Sayıştayımızın, bundan 
sonra yapacağı görevlerde (bütçesini ne kadar tespit 
edersek edelim, ister az tespit edelim, ister çok tespit 
edelim), mevcut yapısından kaynaklanan durumlar
dan dolayı başarılı olacağına inanamıyorum. İnanma
ma sebebimin birinci gerekçesi; öncelikle Sayıştay 
Kanunudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
görev yapan Sayıştayımızı yeni ve ciddî bir kanun
la yeniden düzenlememiz gerekmektedir. Bu konuda 
ümitvarım, Sayıştayımıza yeni bir başkan seçmiş bu
lunuyoruz, yeni seçilen başkanımızın daha ciddî bir 
kanunla gelip, Sayıştayımızı çağdaş şartlara uydura
cağına inanıyorum. İnşallah yakında, önümüzdeki 
günlerde veto edilen kanun sırasındaki görüşmele
rimizde mi olur, yoksa daha sonra mı olur, Sayın 
Başkandan böyle bir kanunu getireceğine inanıyo
rum. 

(İnanmama sebebimin ikinci gerekçesi de; mevcut 
Sayıştay üyelerinin kanunî olarak orada oturup, otur
madıklarının Meclisimizce yeniden tespit edilmesi
dir. Zira, 1978 yılında (Sayıştay üyelerinin tamamını 
kastetmiyorum) yapılan Sayıştay üyeliği (7 üye bir 
de başkan için yapılan) seçimi kanunî olmamıştır. 
Bu 7 üye ile bir başkan seçiminin yeniden Meclisi
mizce ele alınıp bir karara bağlanması gerekmekte
dir. Zira, Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman çift 
Meclisten oluşmakta idi, bir Meclisin kararına isti
naden o üyelerin seçimi geçerli sayılmış gibi olmuş
tur; geçerli değildir, zira Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı - halen aramızda oturan - Sayın Oahit 
Karakaş bu seçime itiraz etmiştir. Bütün uğraşmala
ra rağmen, o zamanki Devletin içinde bulunduğu zaaf
tan istifade ederek, kendilerini seçilmiş gibi sayanlar, 
Sayıştay üyeliklerini işgal etmişlerdir. Ben, halen ka
nunsuz olarak seçildikleri ve kanunsuz olarak orada 
bulundukları için o seçimi kanunî saymıyorum. 

IO zaman Yüce Meclisinizi şerefle temsil etmiş, 
tarihe jsmini geçirmiş değerli arkadaşımız Sayın Cahit 
Karakaş'ın bu seçimlerin kanunsuzluğuna dair Sa-
yışay Başkanlığına yazdığı yazıyı tutanaklara geçmesi 
bakımından aynen okuyorum : 

«6.6.1978 
Sayı : 1974 

Sayıştay Başkanlığına 
Açık bulunan Sayıştay 1 inci Başkanlığı ile 7 üye

lik için Bütçe Karına Komisyonunda 5.4.1978 tari
hinde yapılan seçimlerin, Anayasa, ilgili yasalar ve 
İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu Başkanlığımızca 
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ve Başkanlık Divanımızca saptanması üzerine hukukî 
noksanlıkların giderilmesi için dosya iki defa komis
yon başkanlığına iade edilmiş, ancak komisyon baş
kanlığı bu konuda Komisyon genel kurulunun kara
rını bile almadan konuyu tekrar Başkanlığımıza gön
dermiştir. Pek tabiî Başkanlığımız, hukuka ve Millet 
Meclisi Genel Kuruluna saygısı gereği tüm hukuk ku
rallarına açıkça aykırı olan bu seçimi Yüce Heye
tin huzuruna çıkarmamış, onayına sunmamıştır. 832 
numaralı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesinin 2 
nci fıkrasındaki 2 aylık sürenin işlemesi ve Komis
yon kararının kesinleşmesi, Anayasa, yasalar ve İç
tüzük hükümlerine uygun bir seçimin yapılmasına 
bağlıdır; bunun aksi düşünülemez. 

Bu nedenlerle Sayıştay 1 inci Başkanı ve üyelik
leri seçiminin kesinleşmesi ve bu yerlerin sayın aday
larının göreve başlamaları söz konusu olamaz. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit Karakaş 
MİM Mediisd Başkanı» 

Görüldüğü gibi sayın arkadaşlarım, o zaman Yü
ce Meclisinizi temsil eden Sayın Cahit Karakaş, -ki, 
saygılarımı sunuyorum, tebriklerimi sunuyorum, şe
refli bir görevi şerefle yerine getirmiş, halen arkada
şımız bulunuyor - Anayasaya, İçtüzüğe aykırı olarak 
seçilen bu Sayıştay üyelerinin oraya oturmalarına 
müsaade etmemiştir. Ancak, o zamanki Senato Baş
kanı -ki, Devletin zaaflarını hepimiz biliyoruz, için
den geçtik geldik- bir yazı yazarak bunların görev
lerine başlamasını istemiş, Sayın Karakaş «Başlaya
mazlar, maaş ödenemez» demiş; o zamanki Danışta-
yı da bilirsiniz, o Danıştay maaşlarının ödenmesi ko
nusunda bir karar vermiştir. Orayı fuzulî işgal ettik
leri halde (Danıştay kararını da okuyup vakitlerini
zi almak istemiyorum, zaten zamanımız da müsait 
değil), orada çalışıyorlar diye bir karar vermiş ve 
maaşlarını alabilmişlerdir. Buna karşılık o zamanki 
muhalefet partileri Anayasa Mahkemesine gitmişler
dir. O zamanki Anayasa Mahkemesini de biliyorsu
nuz. O Anayasa Mahkemesi görevsizlik kararı ver
miş ve şimdi orada, birisi Allah'ın rahmetine ka
vuşmuştur, ama diğer 6 üye fuzulî şagil halinde otur
makta, o makamları fuzulen işgal etmektedirler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan 
böylesi bir organda, böylesi şaibeli insanların bizim 
adımıza orada görev yapmalarım ben düşünmüyo
rum. O arkadaşlar -kimse onlar- şimdi halen maaş
larını alıyorlar ve sözde bizim adımıza denetim ya-
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pıyorlar. Hukukî olarak denetim yapamazlar. Bu 
yüzden ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığından, Sayın Başkandan, bu arkadaşların, balen 
orada Devletten maaş alan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına görev yaptığını iddia eden yahut yap
tığını sananların hukukî durumlarının yeniden tespi
tini istiyorum. Zabıtlar vardır; Sayın Cahit Karakaş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına o günler bu ya
zıları yazarken elbette hukukî dayanaklardan yoksun 
yazılar yazacak değildi, ki yazmamıştır, benim kanaa
tim de öyle. Bütçe Komisyonu raporları, tutanak
ları ortadadır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının tüm yazışmaları da ortadadır. Ben şimdi Sa-
yıştayımızın bundan sonra görev yapabilmesi için, 
yaptığı görevin hukukî olabilmesi bakımından, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımızdan yeniden 
bu 6 üyenin seçimiyle ilgili konunun araştırılmasını 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ge
tirilerek arkadaşlarımızın seçimleri doğru ise tasdik 
ettirilmesini, doğru değilse derhal işten el çektirilme-
lerini talep ediyorum. Sayıştayımızın bundan sonraki 
başarısı, kanunu ve bütçesi ne olursa olsun, bu 
şarta bağlıdır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin o üyelerin seçimi için kararı da bulunmadığı için 
ikeenlemyekûndur, mutlaka bu üyelerin durumu, Sa-
yıştayın geleceği açısından, Türkiye Büyük Millet 
Meclisimiz Genel Kurulunda görüşülmesine bağlıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Budak. 
©RAHİM: TAŞDEMÎR l(Ağrı) — Sayın Başkan, 

karara vardınız mı acaba? 
'BAŞKAN;— Hükümet, Komisyon ve Sayıştay söz 

istemiyor, bu itibarla Sayın Taşdemir size de söz 
hakkı doğmuyor. 

Sayıştay Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

'' Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

1. — Sayıştay Başkanlığı 1985 Mali Yılı Bütçesi 

— A — 
Program 

Kodu Açıklama Lira 

101! Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 531 052 000 

iBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme Yargı ve Karar 
Hizmetleri 1 861 490 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 136 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 3 528 542 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

2. — Sayıştay Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesİn-
sabı 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığının 1983 Yılı 
Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 

— 218 — 



T. B. M. M. B: 38 10 . 1 2 . 1984 0 : 1 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
İDAıŞIKAN — (Kabul edenler... Etmeyenler... 
(Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme Yargı ve Karar Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 (Hizmet Programlarına (Dağıtılamayan Trans
ferler; 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

ödenek 
Lira 

663 469 700 

• 805 540 121 

12 286 000 

Gider 
Lira 

556 829 576 

737 176 339 

11 303 697 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

106 640 124 

168 363 782 

982 303 

1 481 295 821 1 305 309 612 175 986 209 

BAŞKAN — IKabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığının 1983 İMalî Yılı Kesinhesa-
bının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığının 1985 Malî Yılı Bütçesiyle 
1983 İMalî Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı 
uğurlu olmasını dilerim. 

B) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
1. — Anayasa Mahkemesi 1985 Malî Yılı Bütçesi 
2., — Anayasa Mahkemesi 1983 MâR Yılı Kesin

hesabı. 
BAŞKAN — Programımıza göre Anayasa (Mahke

mesi Başkanlığının 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 
Yılı Kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Buradalar. 
Söz sırasını okuyorum: (Milliyetçi Demokrasi Par

tisi Grubu adına Sayın Osman Bahadır, Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın Fahrettin öluç, Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın İbrahim Aydoğan. 

Şahısları adına konuşacak olanlar; birinci sırada 
Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, ikinci sırada Sayın Sırrı 
Özbek, üçüncü sırada Sayın Murat Sökmenoğlu, dör
düncü sırada Sayın Haydar Koyuncu. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Osman Bahadır; buyurun efendim. 

Sayın Bahadır, konuşma süreniz 30 dakikadır., 
MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

{Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Anayasa Mahkemesinin bütçesi hakkın
da Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına söz al

mış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisin değer
li üyelerini şahsım ve grubum adına saygı ile selam
larım. 

1982 Anayasasının 146 ncı maddesinin yargı bö
lümünde yer alan Anayasa Mahkemesi, 1961 Anaya
sasında ayrıntılı olarak, 212.4.1962 tarih ve 44 sayılı 
Kuruluş Kanunuyla kurulan ve geçmişi 212 yıla uza
nan yüksek yargı organımızdır. 

lĞTEylü! 1980 tarihine kadar yürürlüğe giren ka
nunların Anayasaya uygunluğu denetimi yapılırken, 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetki sınırlarını aş
tığı, yasama gücü yerine geçtiği, yetkisi dışında yasa 
kuralı oluşturan bir kurum durumuna girdiği, bizzat 
Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı yazılan muha
lefet şerhlerinde, Meclis kürsüsünde ve ayrıca sos
yal bünyemizin her kesiminde tartışılmıştır. 

Bugün Anayasa Mahkemesi demokratik yaşamımı
zın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Amerika Birleşik 
Devletleri Yüksek Mahkemesi de başlangıçta tutucu 
bir hukuk anlayışı içinde olduğu için tepkilerle kar
şılanmış, Cumhurbaşkanı Rooswelt'i çüeden çıkar
tacak kararlar vermiştir. Ancak, Amerika kamuoyu 
tüm tepkilere rağmen, onu korumuş ve zamanla bu 
yüce mahkeme, toplumun gözbebeği olmuştur. 

(Ülkemizin dışında, 1948 İtalya, 1949 Batı Alman
ya, 1958 Fransa anayasalar* ile anayasa mahkemeleri 
ve anayasa şûrası kurulmuştur. 198(2 Anayasasıyla 
Cumhuriyet Senatosunun kaldırılması üzerine öne-, 
mi giderek artan Anayasa Mahkemesi, kuruluş, gö
rev ve yetkileri; çalışma ve yargılama usulleri yeni-
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den düzenlenerek, temel (hukuk düzenimiz içerisinde 
haklı olarak yerini korumuştur. 

Ancak, yukarıda sözü edilen tartışmaları önle
mek amacıyla, 1982 Anayasasının 153 üncü madde
si, «Anayasa Malhkemesi, bir kanun veya kanun hük
münde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü 
iptal edenken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez» 
kuralını getirmiştir. 

10.11.198İ3 tarihinde kabul edilerek, 13 Kasım 
1983 tarihinde yürürlüğe giren 2949 sayılı Kanunla 
Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usul
leri 1982 Anayasası hükümelrine uygun olarak ye
niden düzenlenmiş ve 44 sayılı Yasa yürürlükten kal
dırılmıştır. 

1961 Anayasasında ve 44 sayılı Kanunda Anaya
sa Mahkemesinin üye sayısı 1'5 asıl, 5'yedek olmak 
üzere 20 üyeden ibaret iken, 1982 Anayasası ve 2949 
sayılı Kanun ile 11 asıl ve 4 yedek üye olmak üzere 
bu sayı 15 üyeye indirilmiştir. Ancak, Anayasanın 
geçici l'l, 2944 sayılı Kanunun geçici 1 inci madde
leriyle eski dönemde seçilen üyelerin müktesep hak
ları korunmuş ve asıl üye sayısı 11'den, asıl ve yedek 
üye sayıları toplamı 15'ten aşağı düşmesi • halinde, 
198(2 Anayasasının öngördüğü esasa ve sıraya uyu
larak üye seçimlerinin yapılması esası getirilmiştir. 

2949 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine 
göre, 2 asıl, 2 yedek üye Yargıtay; 2 asıl, 1 yedek 
üye Danıştay; 1 asıl üye Askerî Yargıtay; 1 asıl üye 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi; 1 asıl üye Sayıştay 
başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet (Başsav
cısı, başsavcı vekili, Danıştay, Askerî Yargıtay ve As
kerî Yüksek İdare Mahkemesi başsavcıları arasından; 
bir üye; yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat 
ve siyasal bilimler dalarında öğretim üyesi olanlar 
arasından 3 asıl ve 1 yedek üye de üst düzey yöne
ticileri ile 15 yıllık avukatlar arasından özel kanunda 
yazılı usullere göre Cumhurbaşkanınca seçilecektir. 

•t Yeri gelmişken şu hususu belirtmek isterim: 
10.11.11983 ıgünlü 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Ka
nunun 3 ve 4 üncü maddeleri, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin üçte ikisinin Anayasanın sözü ©dilen hük
müne uyularak Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Başkan 

. ve üyeleri ile başsavcıları arasından kanunda göste
rilen usullere göre Cumhurbaşkanınca seçileceğini 
belirlemektedir. Bundan başka, aynı yaşanın 3 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasının 2 numaralı bendinin <b) 
kesiminde öteki kamu görevlerinde çalışanların da 
üye adaylıklarından söz edilmektedir. 

241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yeni ge
tirdiği düzenleme ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay baş
kanlarıyla Yargıtay Cumhuriyet ıBaşsavcısına 1 100 
ek gösterge vermek, buna karşın Anayasa Mahkeme
si üyelerini ise 900 ek göstergede bırakmak suretiyle 
fiilî olarak bu zevatın Anayasa Mahkemesine üye 
seçilimelerini önlemiş bulunmaktadır. Keza üst dü
zey yöneticileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı 
ve Başbakanlık Müsteşarı açısından da aynı sorun 
yaratılmış bulunmaktadır. Kanun kuvvetinde karar
namelerle getirilen bu düzenlemeleri Anayasa espri
sine aykırı gördüğümüzden- süratle düzeltilmelerini 
istemekteyiz. 

Anayasa değişiklikleriyle kanunların şekil yönün
den Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğrudan doğ
ruya iptal davası açma hakkı bunların Resmî Gaze
tede yayınlanmalarından başlayarak 10 gün, kanun 
hükmünde kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün veya bunların belli' madde ve ke
simlerinin şekil ve esas, kanunların ise sadece esas 
yönlerinden Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğru
dan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Res
mî Gazetede yayınlanmalarından başlayarak 60 gün
dür. 'İtiraz yoluyla mahkemelerce 'gönderilen işler için 
Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız olarak 
gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını ver
mek ve açıklamak zorundadır, 

Cumhurbaşkanı, iktidar ve anamuhailelfet partisi 
Meclis grupları ile Meclis üye tam sayısının beşte bir 
oranındaki milletvekilllerinİn açtıkları iptal davaları
nın sonuçlandırılması için belli bir süre tayin edilme
miştir. Mahkemenin bu tür iptal davalarını da lazla 
uzatmamasını temenni etmekteyiz. 

Anayasa Mahkemesi, iptal davalarında ileri sürü
len gerekçeler dışında, talebe bağlı kalmak kaydıyla 
başka gerekçe ile de Anayasaya aykırılık kararı ve
recektir. Milletimizin temel hak ve hürriyetlerinin 
teminatı olan Anayasa (Mahkemesi üyelerinin kültür 
düzeyinin yüksek, çalışma gücüne sahip ve yetenek
li olmalarının önemi bu açıdan da büyüktür. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anayasal demokratik 
düzenin cumhuriyet rejiminin temeli ve kaynağı olan, 
bayrağı durumunda bulunan Yüce Medlis huzurun
da Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve çalışma usul
leri hakkında zamanın elverdiği ölçüde teknik nite
likte bilgi vermiş bulunuyorum. 
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Anayasamızda yerini bulan kuvvetler ayrılığı ilke
sini bilimsel ve fiilî sorun olarak yasama organı gibi 
yargı organı da, Türk Milleti adına yargı yetkisini kul
lanan meşru bir güçtür. Millet egemenliğinin kullanı
lış biçimini belirleyen Anayasamızın 6 ncı madde
si bunu açıkça gösterdiği gibi, 9 uncu maddesi de 
hiçbir kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta doğrula
maktadır. Hukuk devleti olmanın başlıca koşulların
dan birisi yasama ve yürütme çalınmalarının yargı 
denetimine bağlı tutulmasıdır. Bunun değeri ve öne
mi büyüktür. 

Demokrasilerde hukuk devleti vardır. (Bu da her
kesin 'güvencesidir. Devletimizin hukuksal niteliğini 
giderek daha güçlü, daha yapıcı, daha anlamlı duru
ma getirdiğimizde birçok yakınmalar bitecek, birçok 
uyumsuzluklar düzelecektir; gayretler yerini bula
caktır. Büyük Atatürk'ün en büyük ideali de budur. 
Milletimizin barış ve mutluluk içinde yaşaması, Ana
yasamızın amaçladığı demokratik düzenin her alanda 
işlerliği ile sağlanacaktır. Hepimizin görevi de bu
dur. ©üyük Atatürk'ün işaret ettiği gibi, anlayıştan 
başlayarak adalete saygı ve güvenle dolu olarak, ada
letçiye gereken değeri vererek sonuç alabiliriz. Yük
sek mahkemelerimizin hepsi kendi alanlarında son 
mercidir, hepsi saygındır. Yargı organları Devlet ya
pımızın eşit düzeyde temeli taşlarıdır. Yönetim işle
rinde, adalet işlerinde olsun giderek içtihat mahke
mesi durumlarını güçlendirecekler, etkinliklerini artı
racaklardır. Bundan asla şüphemiz yoktur. 

Bu arada, giderek daha büyük görevler düşebile
cek olan Anayasa Mahkemesinin özeliği 'gözetilerek, 
kaynak olan yüksek mahkemelerden emekliliğine 
uzun bir süre bulunan sayın üyelerden daha çok ya
rarlanmak için bu mahkeme üyeliğinin arzulanır du
ruma getirilmesini zorunlu görüyoruz. Çekicilik mut
lak parasal olmaz. Anayasa Mahkemesi üyeliğinin 
dünyadaki örneklerine bakılarak, çözümler getirile
rek bu mahkemenin güçlenmesi, etkin ve yararlı ol
ması desteklenmelidir. Protokol işlerinden araç-ge-
reçlere, üyelerinin malî durumlarına kadar hayret ve
rici" düzeyde bulundukları bellidir. Parasal durum, 
altlık-üstjlük sayılmayacağı gibi, yüksek mahkemele
rin sorunlarına Adalet Bakanlığının büyük bir yansız
lıkla yaklaşması, hiçbir ayrım gözetmeden uyumlu ça
lışmaları için gerekenleri yapıp Meclisimize (getirme
sini bekliyoruz. 

Bağımsız olduğu kadar tarafsız ve etkin olan yar
gı, Devletin gerçek temeli, Aziz Milletimizin gerçek 
teminatıdır. 

10 . 12 , 1984 0 : 1 

Plan ve Bütçe Komisyonunda Anayasa Mahke
mesinin Bütçesi görüşülürken, 241 sayılı Kanun Kuv
vetinde Kararnamedeki uyumsuzlukları düzeltmesi 
hususunda düşüncesini sorduğumuz Sayın Adalet Ba
kanının verdiği olumlu cevabı bir teminat olarak ka
bul ediyor, tahakkuk etmesini ümitle bekliyoruz. 

ıSaym milletvekilleri, 1984 yılı içinde Anayasa 
Mahkemesine hizmet binası olarak tahsis edilen ve 
eskiden Genel-İş Sendikasına ait olan Çankaya'daki 
binanın ve hemen bitişiğine yapılacak olan ek binanın 
ikmali için, Anayasa Mahkemesinin 1985 yılı Büt
çesine 450 milyon lira ödenek konulmuştur. Yüzde 
35'lik bir kısmının kaba inşaatı tamamlanan binanın 
bir an önce tamamlanarak Yüksek Mahkemenin say
gınlığına yaraşır bir hizmet binasına kavuşturulması 
ve bu mahkeme mensuplarının çalışmaları için uygun 
bir ortam sağlanması Milliyetçi Demokrasi Partisinin 
en büyük temennisidir. 

'13.11.1963 tarihinde yürürlüğe giren 2949 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanunun öl inci maddesi, Anayasa 
Mahkemesi üyeleri ile raportör ve memurlarının loj
man ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mahkemenin 
bütçesine yeterli ödenek konulmasını amirdir. Mah
kemenin halen hiçbir lojmanı yoktur. Bu hal, üye ve 
raportör olarak bu kuruluşta çalışmak isteyenlerin 
arzularını olumsuz yönde etkilemektedir. İlk kez 1985 
yılı Bütçesine lojman alımı için 200 milyon lira ödenek 
konulmuştur. Bu ödeneğin, günün ekonomik şartla
rı karşısında son derece yetersiz olduğu açıktır. Önü
müzdeki yıl bu parayla yalnızca üyelere lojman temin 
edilebilmesi dahi kuşkuludur. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının, bu ödeneğin tümünü ocak ayı içinde 
serbest bırakması belki bir ölçüde yarar sağlayacak
tır. Hükümetin, konunun üzerine ciddiyetle eğilmesi
ni ve 1986 yılı bütçesi hazırlanırken, burada çalışan
ların tümüne lojman alımını sağlayacak malî kaynak
ları yaratmasını özellikle dilemekteyiz. 

Ayrıca, bu mahkemede çalışan memurların ta
mamı, dar gelir grubuna giren kimselerdir, her biri 
Ankara'nın değişik yerlerindeki gecekondularda otur
maktadırlar. işe gelip gitmeleri için ödedikleri yol 
parası onlar için büyük bir külfet oluşturmaktadır. 
Mahkemenin şu anda servis aracı olarak 22 kişilik 
bir otobüsü ve 11 kişilik bir minibüsü vardır. Bu araç
lar, tüm personeli taşımaya yetmemektedir. 1985 yılın
da bir otobüs daha alınması için yaptıkları teklifin 
Hükümetçe uygun görülmediği anlaşılmaktadır. Mah
keme Çankaya'daki binaya taşındığında sorun daha 
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da büyüyecektir. Hükümetin hiç değilse 19B6 yılı 
bütçesi hazırlanırken bu konuya eğilmesini ve mah
kemede çalışanlar için bir servis otobüsü daha alın
masına imkân yaratılmasını zarurî görmekteyiz. 

Anayasa Mahkemesinin 19*85 Malî Yılı Bütçesi
nin bütün Milletimize ve Anayasa Mahkememize ha
yırlı olmasını dilerim. 

Yüce Meclisin değerli üyelerini ve Anayasa Mah
kemesinin güzide mensuplarını grubum ve şahsım adı
na saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Fahrettin Uluç; 

buyurunuz efendim. <HP sıralarından alkışlar). 

HP GRUBU ADINA FAHRETTİN ULUÇ 
(Samsun) — Sayın Başkan,. değerli milletvekilleri; 
parlamentoda çoğunluğu sağlayan kimi siyasî ikti
darlar, geleceğe yönelik bazı düşünceler ve tutum
ların etkisi altında Anayasaya aykırı yasalar çıkar
mışlardır. Böylece, yasaların Anayasaya aykırılıkla
rının denetlenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Yasaların Anayasaya aykırı olup olmadıkları ise 
siyasal ya da yasal yönlerden denetleme biçiminde 
açıklanabilir; teoelli eder. ISiyasî denetleme, ayni ya
sayı çıkaran yasama organları tarafından yapılacağı
na ve bu organlar, kendi siyasî görüş ve düşüncele
rinden kolay kolay arınamayacakkrına göre, bu yo
lun sakıncalı olduğu aşikârdır. O halde kazâî yönden 
(yasal yönden), denetleme zorunluğu kendiliğinden or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Genellikle İkinci Dünya Savaşı sonlarında uygar 
ülkelerde kurulan ve demokratik parlamenter rejim
lerin vazgeçilmez unsuru olarak yer alan anayasa 
mahkemelerinin oluşması ve bu yolla parlamento ta
sarruf larınm denetlenmesi ilkesi ülkemizde de benim
senmiş, 1961 Anayasasının öngördüğü, bu mahkeme, 
24.4.1961 'günlü ve 44 sayılı Kanunla gerçekleşmiş 
bulunmaktadır. 

Bir tarihte Türkiye'ye gelen; «Amerika İBaşhâki-
mi» diyorlar onlar, Anayasa Mahkemesi Başkanına 
mı tekabül ediyor bilemiyorum, bir konuşmasında 
«Anayasallar iktidarın, hükümetlerin emniyet supap
larıdır» diye söylemiştir. 

Anayasa Mahkemesi 20 yılı aşan çalışması ve or
taya koyduğu hukukla Cumhuriyetimizin ve demok
ratik parlamenter düzenin vazgeçilmez unsuru oldu
ğunu kanıtlamış, Atatürk ilkelerinin ve demokratik 
hukuk devleti kurallarının ülkemizde anlaşılarak yer
leşmesi konusunda önemli hizmetJler görerek, Milleti- I 
mizce benimsenmiş ve »layık olduğu saygın ye onur- I 
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lu yerini almış bulunmaktadır. Böylece, Anayasa Mah
kemesi Cumhuriyetimizin ve demokratik parlamen
ter rejimin hukuk alanında en güçlü koruyucusu ve 
güvencesi durumuna gelmiş, tabiî olarak bu geniş so
rumlulukları da yüklenmiş bulunmaktadır. 

1982 yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası 6 ncı maddesiyle: «Egemenlik, kayıtsız 
şartsız.; Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Ana
yasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliy
le kullanır» ibaresini benimsemiş 146 ncı maddeden 
153 üncü maddeye kadar olan maddelerle Anayasa 
'Mahkemesinin niteliklerini, Anayasada belirtilen 
Cumhuriyet rejimimizi hukukça korumaya yetkili ve 
görevli kılarak, ona Türk Milleti adına egemenliği 
kullanan yüce kuruluşlar arasında yer vermiş bulun
maktadır. 

,J1982 Anayasasının 148 inci maddesi, «Anayasa 
Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararna
melerin ve Türkiye İBüyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Anayasaya şekil ve esas 'bakımlarından uygunlu
ğunu denetler» şeklinde yetkili ve görevli kılmıştır. 
Mahkeme, Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil 
yönünden inceleme ve denetleme durumundadır. 

'1982 Anayasası dle Anayasa Mahkemesi üye sa
yısı l'l asil, 4 yedek olmak üzere 15 üye olarak sap
tanmış. Doğrudan iptal davası açacakların sayısı ise 
azaltılmıştır. Anayasa Mahkemesi, Anayasanın ge
çici 11 inci maddesinin öngördüğü nisap içinde top
lanmakta ve karar almakta iken, bu durum bir asıl 
üyenin 1 Aralık 1984 tarihinde yaş sınırına ulaşarak 
emekli olması üzerine değişmiş ve Anayasanın temel 
ilkeleri yürürlüğe girmiştir. 

Anayasanın 150 ve 10.11.1983 günlü 2949 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usul
leri Hakkındaki Kanunun 20 nci maddesine göre, 
Anayasa Mahkemesinde kanunların, kanun hükmünde 
kararnamelerin, TüJfciye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün veya bunların belirli madde ve hükümle
rinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile doğrudan doğ
ruya iptal davası açabilecek olanlar şunlardır: 

Cumhurbaşkanı, İktidar ve anamuhalefet partisi 
Meclis grupları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere 
aittir. 

Mahkemenin 1982 ve 1983 yıllarında faaliyetleri
nin odak noktasını dört eski bakan hakkında açılan 
davalar nedeniyle Yüce Dîvan çalışmaları teşkil et
miştir. Bu davaların tümü karara bağlanmış, iki eski 
bakan hakkındaki gerekçeli kararlar yazılarak bunla-
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rın tebliğ edildiği ve bu kararların (Kararlar Dergisi
nin özel sayısında yayınlanmak üzere bulunduğu, 
diğer iki (gerekçeli kararın ise, tamamlanmak üzere 
olup, kısa bir süre sonra tebliğe çıkarılacağı öğrenil
miştir. 

Yüce Mahkemenin iş durumuna gelince: 1984 yı
lında Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla 8, iptal 
davası yoluyla 6 dava gelmiş; böylece 1983 yılından 
devredilen 2 davayla birlikte, eldeki dava sayısı 1'6'ya 
Ulaşmıştır. Bunların 10'u 1984 tarihinde karara bağ-
'lanmıstır, ayrıca bu yıl içinde bir siyasî parti hakkın
da Cumhuriyet (Başsavcılığınca açılan kapatma dava
sıyla 2 ihtar istemi de sonuçlandırılmış bulunmakta
dır. 

Yıllardan beri bir dar sokakta (Selanik Caddesin
de) görevini sürdüren Anayasa Mahkemesinin bina 
durumu hakikaten Yüce (Mahkemeye yakışmayacak 
şekilde dar ve imkânların elvermediği bir bina idi. 
Anayasa Mahkemesinin bina durumu bu yıl çözüm
lenmiş bulunmaktadır. Şöyle ki: Demin arkadaşımın 
söylediği gibi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfede
rasyonuna bağlı Genel-<lş Sendikasına ait olan ve ta
mamlanmamış bina, Devlet Planlama Teşkilatı (Müs
teşarlığı için kamulaştırılmış; bu suretle Hazine malı 
olan bu taşınmaz, Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı ihtiyacının kalmaması üzerine ve başka kamu 
kurumlarına yapılan tahsisler de kaldırıldıktan son
ra, Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğün
ce Anayasa Mahkemesine tahsis edildiği bildirilmiş; 
bundan sonra bu taşınmaza bitişik bulunan 2 parsel 
sayılı 3 500 küsur metrekarelik arsa da Hazinece ka
mulaştırılmış, böylece 2 ve 5 numaralı bu parseller 
birleştirilerek îmar Planında yapılan değişiklikle Ana
yasa Mahkemesi yeri olarak Plana kayıt ve tescil 
edilmiştir. 

Anayasa hükümleri incelendiğinde görüleceği üze
re, Anayasa Mahkemesinde üye olanların tek kay
naktan değil, çeşitli yerlerden sağlanması öngörül
müştür. !Bu itibarla, Anayasa Mahkemesi üyeliğinin 
sağlanacak malî imkânlarla ve sair düzenlemelerle 
çekici hale getirilmesinin Anayasa Mahkemesine üye 
olmak isteyenlerin niteliği ve niceliği üzerinde olum
lu etkiler yapacağına içtenlikle inanmaktayız. 

öte yandan Anayasa Mahkemesi kararlarının, 
kesinliliği ve millî sınırlar içerisinde bütün ülkeye ve 
millete etkili sonuçlar ortaya koyması, bu kararların 
yanılmaya 'tahammülü olmadığını açık bir biçimde 
anlatmaktadır. Meselenin sadece bu yönü bile, hata 
yapma ve yanılma ihtimalleri yok denecek kadar az 
olarak düzenlenen hükümlerle, özelliği açıkça belli 
edilen Anayasa Mahkemesinde üye olarak görev ve
renlerin ne denli titiz çalıştıklarını ortaya koymak
tadır. 

Anayasa koyucunun, Anayasa Mahkemesi üyeli
ğinin her çerçevede ve adaylık niteliğini taşıyanların tü
münde, çalışma isteğini ve arzusunu sürekli olarak 
uyandıracak seviyede tutulması bu mahkemenin ku
rulmasıyla güdülen Anayasal ereğe tamamen uygun 
düşen bir davranış olacaktır. 

Oysa, Anayasanın Anayasa Mahkemesi üye ada
yı olarak öngördüğü bazı kamu görevlilerine 241 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ek gös
tergeler, hunlarm Anayasa Mahkemesi üyesi olma 
yolunu kapatmış ve 'böylece Anayasanın bir kısım 
hükümleri maalesef kanun hükmünde kararname ile 
askıya alınmış bulunmaktadır. Millet Meclisimizce bu 
sakat durum giderilmeli ve Anayasanın üstünlüğü 
mutlaka sağlanmalıdır. 

öte yandan, Siyasî Partiler Yasasında gereken de
ğişiklikler yapılarak siyasî partilerin malî denetimin
de hem denetleyen, hem de denetlenen açısından işin 
özüne uygun hükümler getirilmeli ve Anayasa Mah
kemesinin malî denetimine olanak sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamı
zın itiraz yolunu ^düzenleyen 152 nci maddesinde 
«Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden baş
lamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. 
Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı 
yürürlükteki -kanun hükümlerine göre sonuçlandırır» 
denilmektedir. İtiraz yoluna ilişkin olduğu açık bu
lunan bu kuralın, iptal davalarına uygulanması dü-
şünülmezse, Anayasa Mahkemesine açılan iptal da
valarının süratle sonuca bağlanmasının ortaya koya
cağı yararın görmezden gelinmesi de mümkün de
ğildir. 

(Bayındırlık IBakanlığı, Anayasa Mahkemesi bina
sının plan ve projesi için sınırlı bir yarışıma açmış, bu 
maksatla oluşturulan jüri Temmuz 1984'de çalışma
sını tamamlamış, birinci olan proje belirlenmiş ve 
gereken işlemler de yerine getirilerek projenin uy
gulanmasına başlanmıştır. İnşaatın 1986 yılı sonun
da tamamlanacağı ilgililerce tahmin edilmekte, böy
lece Anayasa Mahkemesinin, işlevine uygun ve arzu
lanan modern bir yapıya kavuşması temin edilmiş 
olacaktır.! 

Anayasa Mahkemesine lojman temini için bütçe
ye 200 milyon liralık ödeneğin konduğu (görülmüş
tür. Bu gayretin önümüzdeki yıllar bütçesinde de 
sürdürülmesi en halisane arzumuzdur, 
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10.11.1983 günlü 2949 sayılı Anayasa Mahkeme
sinin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkındaki Ka
nunun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında «Anaya
sa Mahkemesi kanunların, kanun hükmünde karar
namelerin ve Türkiye IBüyük 'Millet 'Meclisi İçtüzü
ğünün Anayasaya aykırılığı hususunda ilgililer tara
fından ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur 
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlı kalmak 
kaydıyla başka gerekçe ile de Anayasaya aykırılık ka
rarı verebilir» hükmü yer almıştır. Anayasa Mahke
mesinin bu hükmün doğal sonucu olarak dava dilek
çesinde yer almayan ve öne sürülmeyen her konu 
hakkında ayrı ayrı inceleme durumunda ve mecbu
riyetinde kalmasının hu davaların incelenmesinde za
man alan bir etken olduğu gözden kaçmamalıdır. 
Bununla beraber, geç kalmış olan adaletin adaletsiz
lik yaratacağının Anayasa Mahkemesince bilindiğine. 
ve çalışmaların buna göre sürdürüleceğine içtenlikle 
inanıyoruz., 

Ayrıca, Anayasa (Mahkemesi üyelerinin haklı sız
lanmalarına neden olan protokol düzenlemeleri ve 
resmî taşıt araçları görevde iken indirimli uygulama
lardan yoksun bırakılmaları ve Türkiye Biiyük Millet 
Meclisi yayınlarının hiçbir üyeye gönderilmemesi gibi 
ciddî sorunları ile öğrenim düzeyi ve sayı bakımın
dan yetersiz eleman ile çalışan daire müdürlerinin 
durumları da göz önüne almmailıdır. Bu daire mü
dürü arkadaşlar kendi dosyalarım kendileri tutmak
ta, kendi yazılarını kendileri yazmaktadır. Her dai
re müdürünün hir sekreteryası olmasına rağmen, 
Anayasa Mahkemesinde mevcut şube ve daire mü
dürlerinin hiçbirinde böyle bir teşkilat yoktur. Bu 
önemli konulara ilgi gösterilerek Anayasa (Mahkeme
sinin anayasal özelliği ve Devlet içindeki çok müs
tesna yeri nazarı dikkate alınmak suretiyle adilane 
bir çözüme bağlanmasını da yetkililerden bekliyoruz. 

Bütçenin Anayasa Mahkemesine ve Ulusumuza 
hayırlı olmasını niyaz eder, şahsım ve grubum adına 
Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uluç. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İbrahim Ay-

doğan. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Saym Başkan, 

usul hakkında bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı)*— Sayın Başkan, 

usul bakımından Meclis Başkanının. Meclisi yönet
mesi hususunda söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşıma söz verdim, bitirsin, 
size de söz vereceğim efendim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
her zaman usul hakkında söz istenebilir; 64 üncü 
madde açıktır. Ben de buna dayanarak, arkadaşıma 
söz vermeden önce söz talebinde bulundum; müsaa
de buyurursanız arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, siz daha önce usul hak
kında söz istiyorum demediniz; arkadaşımız kürsüye 
çıktı, «Usul hakkında söz istiyorum» dediniz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Arkadaşımız
dan sonra efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, arkadaşımız ko
nuşmasını bitirdikten sonra size usul hakkında söz 
vereceğim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydoğan. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM AYDOĞAN 
(İçel) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; Anayasa Mahkemesi bütçesi hakkında gö
rüşlerimizi belirtmek üzere Anavatan Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Değerli üyeler, Anayasa Mahkemesi 1985 Bütçesi 
üzerinde konuşmama başlamadan önce Anayasa ve 
dünyada mevcut anayasal gelişme hakkında kısaca 
bilgi arz etmeye çalışacağım. 

Anayasal gelişim yönünden ve anayasaların nite
liği yönünden (A) grubu anayasa, malumları olduğu 
veçhile ve de sadece bilgilerinizi tazelemiş olmak ba
kımından Devletin temel kuruluşunu, fertlerin hak ve 
hürriyetlerini düzenleyen temel kanundur. Yabancı dil
lerde «Constitution» olan karşılığı daha geniş anlamlı
dır. Bir toplumun siyasî ve hukukî anakuruluşuyla il
gili yazılı, yazısız bütün temel hukuk kurallarının top
lamını ifade eder. Bütün bu kuralların tek kanunda 
toplanmış olması da gerekmez. İşte bu yönden ana
yasalar, yazılı anayasa ve teamülü anayasa olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Nitekim teamülü anayasaya, İn1-
giltere'deki yazılı olmayan ve de tek metin halinde 
bulunmayan anayasayı bir misal olarak gösterebili
riz. Keza 1787'de Amerika Birleşik Devletlerinde, on
dan sonra 1791'de Fransa'da kabul edilmiş olan ana
yasalar ile bizim anayasal gelişimimizin sonunda 1961' 
de kabul etmiş olduğumuz anayasa da, yazılı anaya
salar kategorisine girmektedir. 

Keza anayasaları, monarşik anayasalar ve demok
ratik anayasalar olarak da ikiye ayırmak mümkün-
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dür. Bu arada bizim Anayasamızın ve de anayasala
rımızın, 1876 Anayasası hariç olmak üzere, diğer ana
yasalarımızın demokratik anayasalar grubuna girdiği
ni bir defa daha belirtmekte fayda mülahaza ediyo
ruz. 

Anayasalar yapılış prosedürü ve değiştirme prose
dürü bakınundan da ikiye ayrılırlar. Ayrıca olağan 
meclisler tarafından farklı usul ve şekillere uyulmak
sızın yapılan veya değiştirilen, değiştirilebilen anaya
salara yumuşak anayasalar veya özel meclis, kurucu 
meclis gibi meclisler tarafından yapılan veya değişti
rilen veya olağan meclisler tarafından olsa bile an
cak farklı usul ve şekillere uyularak değiştirilebilen 
anayasalar da, katı anayasalar olarak isimlendiril-
mektedir. Bizim Anayasamız - ki, elimizde en sön 
anayasa metni olduğuna göre 1961 Anayasasım kas
tediyorum - bu kategoriye girmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, anayasal gelişim bizde 
oldukça zaman almıştır. 1808'de Sened-i ittifak, 1839' 
da Gülhane Hatt-ı Hümayunu veyahut da diğer adıy
la Tanzimat Fermanı çıkarılmıştır. Ancak her iki bel
ge de, Devletin temel kuruluş ve işleyişiyle ilgili hü
kümlere yer vermemeleri sebebiyle gerçek anlamda 
bir anayasa sayılamazdı. Bunlar birer hak bildirisi 
niteliğinde idi. Gerçek anlamda ilk Anayasamız 1876 
Kanun-u Esâsisidir. Bu Kanun-u Esasi ile Meclis-i 
Umumiye, yani Heyet-i Mebusan kurulmuş, bir süre 
çalışmış, bir süre sonra tatile geçirilmiş ,ve ondan 
sonra da bir daha toplanamamıştır. 

20 Ocak 1921 Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu bunu ta
kip etmektedir. Ancak bu da bir ihtilal Anayasası-
dır ve 23 madde, bir de geçici maddeden ibarettir. 
Millî hâkimiyet prensibini ilan eder. Devlet şeklinin 
Cumhuriyet olduğu terimine yer verilmez. Rejim is
minin konmasını geleceğe bırakır. Yasama ve yürüt
me kuvvetleri Büyük Millet Meclisindedir. Hükümet 
meclis hükümetidir. 

Kurtuluş Savaşı sonrasının yeni ihtiyaçları daha 
teferruatlı bir anayasayı gerektirdiği için Fransa'nın 
Üçüncü Cumhuriyet ve Polonya Anayasalarından ya
rarlanmak suretiyle hepimizin bildiği 20 Nisan 1340 
yahut da 491 sayılı 1924 Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu 
çıkarılmıştır. Bu Kanun 1960'da bazı hükümleri kal
dırılıp ve bazılarını da değiştirmek suretiyle 1961 yı
lma kadar yürürlükte kalmıştır. 

1961 yılında, yani 1960 İhtilalinden sonra 1 sayılı 
Kanun, Büyük Millet Meclisinin yetkilerini Millî Bir
lik Komitesine verdi. Ancak hâkimiyet yetkisi, yeni 
Anayasanın ve seçim kanununun kabul edilip iktida

rın en kısa zamanda yapılacak genel seçimlerle ku
rulacak Türkiye Büyük Millet Meclisine devredilme
si amacıyla kayıtlı idi. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
bu amaca bağlı kalacaklarına yemin ettiler. Nihayet 
13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayüı Kanun* ile Temsil
ciler Meclisi kuruldu. Bu Meclis, Millî Birlik Komi
tesi ile beraber Kurucu Meclis adı altında yeni Ana
yasayı hazırladı. Kabul edilen yeni metin 9 Temmuz 
1961'de referandum ile kabul edilerek yürürlüğe gir
di. Bu arada bu referandumun neticesini sizlere arz 
etmek istiyorum. Bu referandumda 10 milyon mute
ber oy kullanılmıştır. Bunun 6 milyonu «evet» ve 4 
milyonu da «hayır» dır. Yani 1982 Anayasasının ka
bulü ile kıyaslanmayacak bir tablo ortaya çıkmakta
dır. 

Memleketimizde, 1876 Kanunu Esasisinden 1961 
Anayasasına kadar kanunların Anayasaya uygunluğu 
bakımından siyasî denetim sistemi mevcut olduğu 
halde, 1961 Anayasası ile Anayasa Mahkemesi ku
rulmuş ve adlî uygunluk denetimi esası kabul edil
miştir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, Anayasaya uygunluk 
esasında iki sistemle kontrol edilmektedir. Bunlardan 
birisi siyasî kontrol sistemi, öbürü ise adlî kontrol 
sistemidir. Siyasî kontrol sistemini daha evvel arz et
mekte fayda umuyorum. Çünkü gerek bizim daha 
evvel Anayasa veyahut da Anayasaya yakın nitelik
teki metinlerimizin kabul ettiği sistem olması ve bazı 
hukuk devletlerinde uygulanmış bulunması itibariyle 
öncelik alan bir denetim sistemidir. Siyasî denetimde 
kanunların Anayasaya uygunluğunun bir siyasî organ 
tarafından denetlenmesi yoludur. Genel olarak yasa
ma organının millî iradeyi temsile yetkili yegâne or
gan olduğu, bu sebeple de yasama işlemlerinin yargı 
mercilerince denetlenmesine imkân olmadığı görüşü
nü benimseyenler bu denetim şeklini savunurlar. Şim
di bu sistem Fransa'da, esasında Sieyes (CYS) tara
fından ileri sürülmüş, bir kısmı kabul edilmiş; fakat 
birtakım değişimden sonra 1958 Anayasası ile bu de
fa bir Anayasa Şûrası kurulmuş, ki Fransa'da geliş
miş bir sistemdir. O bakımdan, oradan misal veriyo
rum. Bugün de görevine devam etmekte olan şûra, 
kanunların çıkmasından önce bunları anayasaya uy
gunlukları açısından denetlemekte, bir önleyici dene
tim yapmaktadır. 

Siyasî denetim metodunu arz ettikten sonra adlî 
denetim metodunu sizlere arz etmek istiyorum. Kı
saca, başta şunu arz etmek istiyorum İd, 1961 ve 1982 
Anayasamız bu denetim yolunu benimsemiş ve ha-
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len bu denetim yolu bu Anayasamızın hükmü içinde 
yürürlüktedir. 

Adli denetimde, kanunların Anayasaya uygunluk
larının denetlenmesi bir mahkemeye bırakılmıştır. Bu 
da iki yolla gerçekleştirilebilir. Birincisi, defi yoluyla 
denetim, ki bu denetim de genel olarak adlî denetim, 
özel oıarak da defi yoluyla denetim sistemi denilen 
sistemdi tannı koku Amerika Birleşik Devletleridir. 
Dana 18 inci yüzyılda sömürge devrinde bağımsız
lığın kazanılmasından sonra bazı eyaletlerde bu de
netim uygulanmaktaydı. Fakat gerçek anlamda adlî 
denetim ve bunun özel bir şekli olarak defi yoluyla 
denetim 1803 tarihinde Marlew and, Medison dava
sında Yüksek Mahkeme Başkanı Marshall tarafından 
verilen kararla başladı. Amerika Birleşik Devletlerin
de hâkimlerin yasama yetkisinin kullanılışına müda
haleleri, fert haklarının korunması yolunda önemli 
bir destek oldu. 

Ancak az önce Sayın MDP Sözcüsünün de belirt
tiği gibi, bu denetleme eğilimi Başkan Roosvvelt'in 
iktidarı zamanında bilhassa 1935 ve 1937 yılları ara
sında çıkarılan reform kanunlarının denetlenmesinde 
çok aşırı bir noktaya vardı. Hatta reform kanunları
nı anayasaya aykırı bulmakta direnen muhafazakâr 
hâkimlerin tutumu, Amerika Birleşik Devletlerinde 
bir hâkimlik hükümetinin varlığından söz edilmesine 
yol açtı. Hâkimler hükümetinin varlığından söz edil
mesine yol açtı diyorum, buna ileride temas edece
ğim. 

Bizim 1980 yılı öncesi Anayasa Mahkemesi tutu
mu ile hukuk devletini bir yargıçlar devleti haline ge
tirdiği gerek bilim adamları ve gerekse bu işle ilgile
nenler tarafından kesin bir kanı olarak ileriye sürül
mektedir. 

Adliye ile yasama arasındaki bu uyuşmazlık bazı 
hâkimlerin yüksek mahkemedeki görevlerinden çekil
melerimle yatıştı. Bugünkü durumda yüksek mahke
me hâkimleri anayasa maddelerini dar bir çerçevede 
yorumlayarak sık sık aykırılık kararı verme yoluna 
gitmektense, anayasayı geliştirici* bir yorumla değer
lendirerek kanun maddelerini muhafaza etmeyi ter
cih etme durumundadırlar. " 

Dava yoluyla denetimde - ki bu denetim yolu da 
bizim Anayasamızda kabul edilmiştir - anayasaya ay
kırı olduğu ileri sürülen kanun hakkında iptal davası 
açılarak, aykırı hükümlerin iptali istenir. Yetkili mah
keme özellikle bu denetim için kurulmuş bir anayasa 
mahkemesi olabileceği gibi, Yargıtay gibi herhangi 
bir yüksek mahkeme de olabilir. 

1948 İtalya, 1949 Batı Almanya Anakaraları bu 
denetim şeklini öngörmüşler ve bu ülkelerde anayasa 
mahkemeleri kurulmuştur. Genel olarak iptal davası 
açma yetkisi özel kişilere değil, bazı resmî organ, ki
şi ve kurumlara tanınır. 

Şimdi bu iki siyasî ve adlî denetim yolunu sizlere 
arz ettikten sonra, adli denetimi iptal davası yoluyla 
denetim ve defi yoluyla denetim şeklinde arz ettikten 
sonra, bu son söylemiş olduğum sistemin bizim ka
nunumuzda da mevcut olduğunu bir defa daha sizle
re söylemekte fayda mülahaza ediyorum. 

Ancak, bu arada Anayasa Mahkemesi hakkında 
tenkit ve temennilerimizi arz etmekle iktifa edece
ğim. Anayasa Mahkemesi, yasama organının Anaya
sanın amaç ve çerçevesi içerisinde kalmasını sağla
malı ve bununla iktifa etmelidir. Aynı zamanda bir 
emniyet supabı olarak kalmalıdır. Ancak, yasama or
ganı üzerinde onu rencide edici, fonksiyonunu yok 
edebilecek nitelikte görev yapmamalı, bir partinin ve
ya belli siyasî teşekküllerin de yan kuruluşu haline 
gelmemelidir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 1961 
Anayasasının 64 üncü maddesiyle, Parlamentoya ve
rilmiş bulunan genel af çıkarma hak ve yetkisine te
cavüz ettiği, yurtta yaygın bir kanaat halindeydi. Zi
ra, nasıl ki genel af yetkisi Anayasayla Meclise veril
mişse, bunun muhtevasını ve hududunu tayin etmek 
de Meclise aittir. İşte Anayasa Mahkemesi mevcut 
kararlarıyla Meclisin çizmiş olduğu hudutları aşmak 
suretiyle, kendisinin bu yetkiye sahip olduğunu orta
ya koymaya kalkışmıştır. 

Acaba kendisi bu yetkiyi üstlenmeye kalkışmakla 
Anayasaya aykırı hareket etmemiş midir? Bu nasıl 
denetlenecektir; keza, son söz kimin olacaktır? 

Anılan mahkemenin bu tür davranışlarının hukuk 
devletini, yargıçlar devletine çevirdiği biraz evvel arz 
ettiğim gibi, bilim adamlarınca ve kamuoyunca da 
kabul edilmektedir. 

Müzakere ve oy verme konularında tam bir giz
lilik yoktur. Kararlar Anayasa Mahkemesinden çık
madan önce dışarıdan duyulmaktadır. Anayasa ko
nusuna giren hususlarda tavsiyede bulunmamak la
zım gelirken, birtakım öğütlerde bulundukları ve yol 
gösterdikleri şüyu bulmuştur. Birçok kararlarında da 
partizanca tutum içinde hareket etmeleri ve kararla
rında zaman zaman görülen istikrarsızlıklar, haklı 
olarak endişelere sebebiyet vermektedir. 

Kararlarındaki mükemmeliyetle kendini ve de ka
rarlarını tartışılır olmaktan kurtarabilirse; bu Anaya
sa müessesesi, hakkındaki tereddüt ve endişeleri or-
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tadan kaldırmakla beraber, bugünkü durumundan 
daha fazla saygıya layık hale gelir; genel arzu ve te
menni de budur. 

Bu arada şu iki hususa değinmek mecburiyetin
deyim. Yine malumları olduğu veçhile, Anayasa Mah
kemesi 1979 yılında Türk Ceza Kanununun 142 nci 
maddesini yeni kadrosuyla incelemek istemiştir. Türk 
Ceza Kanununun 142 nci maddesinin Anayasaya ay
kırı olduğu yolundaki iddiayı aradan geçen 16 yıl 
sonra Anayasa Mahkemesinin yeni kadrosu inceleye
rek, 1963 yılında Türkiye işçi Partisinin müracaatı 
üzerine bu maddenin Anayasaya aykırı olmadığına 
karar veren eski kadrodan, ki o tarihte iki kişi kal
mıştır, bu üyelerden biri iptal isteği lehinde diğeri ise 
aleyhinde idi, İstanbul İkinci Ağır Ceza Mahkemesi
nin söz konusu maddeyle ilgili olarak Anayasa Mah
kemesine başvurma kararı almasıyla, Türk Ceza Ka
nununun komünist partisi kurulmasını engelleyen bu 
maddesi yeniden gündeme girmiş, Türkiye İşçi Par
tisinin 1963 yılında açtığı iptal davasını Anayasa Mah
kemesi iki yılda karara bağlamış, 1965'te 141 ve 142 
nci maddelerin Anayasaya aykırı olmadığına hükmet
mişti. Bu kararla ilgili gerekçenin yazılması da iki yıl 
sürmüştür. Karşı oy yazılarıyla birlikte gerekçeli ka
rar 1966 yılında yayınlanmıştır. 

Saygıdeğer üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu maddeye ve yine 1961 Anayasamızın 64 üncü 
maddesindeki yetkisine dayanarak çıkardığı 1974 af
fı, Anayasa Mahkememizin 1974 yılında arka arka
ya aldığı - ki alınış sebeplerinin bugün dahi izahı 
mümkün değildir - bazı kararlarıyla af yetkisinin 
münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisinin irade
sine ve kararma bağlı olmasına rağmen, millî irade
nin affetmediği bazı kişileri, millî iradeyi de aşmak 
suretiyle maalesef atfetmiştir. 

Yine Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde kabul edilen ve parlamenter sistemle 
idare edilen birçok memlekette seçimler için kullanı
lan Barajlı D'hont Sistemi KanurtUnu da Anayasaya 
aykırılık iddiasıyla iptal etmiş, fakat geçerli ve ma
kul bir gerekçe gösterememiştir. 

1961 Anayasamızın 147 nci maddesinde, «Anaya
sa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa değişik
liklerinin de Anayasada gösterilen şekil şartlarına uy
gunluğunu denetler» denilmesine rağmen Türkiye 
Büyük Millet Meclisince yapılan değişiklikleri esas
tan da tetkik edip iptal etmeye devam ederek, ken
disini Kurucu Meclis veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yerine koymuştur. 

Şimdi bu kararların sonuçlarını inceleyelim: Ana
yasa Mahkemesinin, asgarî anlamda yetki tecavüzün
de bulunmak suretiyle affedip sokağa saldığı kişiler 
kimlerdir? O günleri hatırlayınız. 1968'lerde masum 
talebe haraketleri olarak başlayan, banka soygunla
rına dönüşen, yabancı ideolojilerin serpilip boy attı
ğı, emniyet kuvvetlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimize 
kadar her kademedeki görevliye pervasızca kurşun 
sıkıldığı bir ortam mevcuttu. 1968 - 1970 yılları, kit
le yürüyüşlerinin sokağa hâkim olduğu tipik yıllar
dır. 12 Mart 'Muhtırası, kurulan partilerüstü hükü
met, ilan edilen sıkıyönetim, 1973'te yapılan genel 
seçimlere tekaddüm eden günler ve daha sonraları af 
istekleri. Affedilmek istenilenlerden bir kısmı, bütün 
fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölün
mez bir bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafın
da toplanan Milletimizi anarşi ve terör yoluyla sin
dirip, kendi sapık ideolojilerinin esiri yapmak iste
yen bir avuç anarşist ve terörist ile onların yardım
cılarıydı» 

Devletin güvenlik kuvvetlerinin yakalayıp bağım
sız mahkemelerin önüne çıkardığı bu anarşist ve. te
röristler, görevi Anayasayı ihlale mani olmak olan 
Anayasa Mahkememizce affedilmiştir. Affedilen 5 
bin civarındaki kişi, bugün 30 bin kişi civarında ola
rak yine hapishanelerimizde bulunmaktadır. İşte bu 
aftan sonradır ki, sokaklarda ve meydanlarda kızıl 
bayraklar, bize yabancı ideolojilerin, Devlet adamla
rının portreleri, Devleti yıkmayı hedef alan duvar 
yazıları görülmüş, her tarafta barut ve kan kokusu 
duyulmaya başlanmıştır. 

İBRAHİM AYDOĞAN (Devamla) — Tamam-
lıyorum Sayın Başkanım. 

1975 ve 1978 yıllannıda anarşinin teröre, örgüt
lü ve kitle terörüne dönüştüğünü görmekteyiz. Bu 
dönemde yapılan sözleşmelerde Türk Ceza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddelerini ihlal suçundan tnah-

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesi üzerinde konuş
mamız lazım değil mi? 

İBRAHİM AYDOĞAN (Devamla) — Anayasa* 
yi görüşüyoruz. 

Bu yönden 1971 ve 1974 yıllarına, anarşinin bas
tırılıp, salıverme ve yeniden hazırlık dönemidir diye
biliriz. 

Sayın arkadaşım, sayın partinizce aynı konu gün
deme getirildiği için bahsediyorum. 

İBASKAN — Sayın Aydoğan, 5 dakika süreniz 
kaldı. Lütfen sözlerinizi' toparlayınız. 
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kemeye verilenlerin, tutukluluk ve hükümlülükleri 
süresince ücretlerinin ödeneceği de hükme bağlan
mış 'bulunmaktadır. 1979'dan itibaren kitle terörü
nün gayri nizamî hale dönüşünü müşahede ediyoruz. 
O halde, ülkenin 1968'dan başlayıp 1980'e kadar 
devam eden hastalığının adı nedir; anarşi ve terö
rizm midür, bölücülük müdür, faşizm hevesi midir, 
teokratik devlet kurma arzusu mudur? Sebepleri ide
olojik midir, iktisadî midir, sosyal midir; Marksist 
ve faşist düşüncelerden mi (kaynaklanmaktadır? 
Belirtilen hususların hepsinin etkisi olmuştur. Zama
nımızda objektif olarak tahlilleri yapılarak, bunla
rın hepsinin cevaplarımı verip ileriye doğru o şekil
de gitmeliyiz^ 

Gönül arzu eder ki, biraz evvel Anayasa Mahke
mesi hakkındaki tenkit ve temennilerimiz nazarı iti
bara alınmak suretiyle Anayasa Mahkemesinin bir 
ide (idee) olarak sarsılmamasını ve ulviyetini bütün 
gönüllerde bırakmasını arzu ediyoruz. 

Bu arada bir hususa değinmek istiyorum. Bizim 
yaptığımız tenkit 1980 yılı öncesi için geçerlidir. Şu 
anda görev yapan bütün başkan ve üyelere saygı
mız sonsuzdur. Bizim tenkitlerimiz hep uyarıcı ve 
olumlu olacaktır. Bu denli ulvî olmasını istediğimiz 
ve ulvî olarak gördüğümüz Anayasa müessesesine 
sataşmak asla arzumuz değildir. En az kendim ka
dar inandığım, içtiğimiz andın da gereği olarak mil
lî iradeye, millete, hudutları mübarek şehit kan
ları ve Misakı Millî ile çizilmiş, aziz vatan toprak
larımızın bütünlüğüne, ayyıldızlı şanlı Bayrağımızın 
ve İstiklal Marşımızın, büyük kurtarıcımız Ata
türk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetine, 
ilkelerine ve inkılâplarına, Türk Milletinin refahı
na ve mutluluğuna hizmet etme imkânı verecek her 
türlü kanunî tedbirleri alırken ve 1985 Yılı Bütçesi 
imkânları dahilinde Anayasa Mahkemesine ayrılan 
Ibütçe ve cari giderlerin imkân nispetinde yerinde 
olduğunu kabul edebiliriz. 

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası ile kurul
muş ve 1980 yılına kadar yürürlükte kalmış isabetli 
veya isabetsiz verdiği kararlar olmuştur. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Aydoğan. 

İBRAHİM AYDOĞAN ((Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

1982 Anayasası ile, Anayasa Mahkemesi yeni
den düzenlenmiş; üye sayısı 20'den 15'e düşürülmüş
tür^ Doğrudan iptal davası açacakların sayısı azal
tılmış, buna karşılık Yüksek Mahkemenin yetkileri 
esas itibariyle korunmuştur. 

Her ne kadar Anayasa Mahkemesine 1985 yılı 
içerisinde ayrılan bütçe tahsisatı bizce yetersizse de, 
ancak bütçenin tümü içerisinde Anayasa Mahkemesi 
1985 Yılı Bütçesi; bütçe hazırlanış ilkeleri Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bütçe hazırlama rehberinde-
ki esaslara uymak suretiyle tasarruf anlayışı içeri
sinde hazırlanmıştır, bu dönemde bu makûl görü
lebilir. 

Bu bütçe yılı içerisinde Anayasa Mahkemesinin 
bina sorunu çözümlenmiş ve Çankaya'da bir bina 
mahkememize tahsis edilmiştir. 

Mahkeme üyelerinin lojman ihtiyacı için 1985 
Yılı Bütçesine 200 milyon Türk Lirası konulmuş
tur. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin vasıta sorunu için 
iki adet vasıta alınmış ise de, bu miktarın artırıl
masını temenni etmekteyiz. 

Yapılan ödenek ilaveleri uygun olup, cari gi
derlerde gözle görülür bir artış göze çarpmakta
dır. 

iSayın üyeler, konuşmama son verirken bütçenin 
hazırlanmasında tüm emeği geçenlere ve bu arada 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve üyelerine şük
ranlarımı arz eder, bütçenin milletimize ve memle
ketimize hayırlı olmasını diler, hepinizi grubum- ve 
şahsım . adına saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydoğan. 
Sayın ibrahim Taşdemir'in usul hakkında konuş

ma isteği var. Başkanlığın tutumu hakkında değil 
mi İbrahim Bey? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Evet efen-
dinij 

BAŞKAN — Buyurun İbrahim Bey. 
İbrahim Bey, aleyhte konuşacaksınız değil mi? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Baş-
kanlığıın usul hakkındaki tutumunu eleştirmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Eleştirme lehte de olur, aleyhte de 
olur; siz?. ^ 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Aleyhte ola
caktır Sayın Başkanım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ben de bir talepte bulunuyorum. Benimki bu konu
nun ötesinde, bu konuyu da ihtiva etmekle bera
ber... 

BAŞKAN — Aleyhte ise efendim, bir kişiye söz 
verebilirim, lütfen. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Benim konuşmam münhasıran bu konuya müteallik 
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olur ise, o takdirde bu tasarruf olanağına sahip olur
sanız. Oysa ben, müzakere sistemi hakkında maruzat
ta bulunmak istiyorum. O nedenle benimkini Sayın 
Taşdemir'den ayrı mütalaa ©din. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun İbrahim Bey. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle 

yüksek yargı organları bütçelerinin görüşüldüğü bu
günkü oturumda Sayın Meclis Başkanımızın, kişisel 
söz alma hakkımı ketmetmiş olmasını ben Sayın Mec
lis Başkanının ve Sayın Meclis Başkanlığının mensup 
olduğu Hükümetin hukuka olan saygınlığı çerçevesin
de mütalaa etmek istiyorum. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Meclis Başkanlığı ile ilgili konunun Hükü
metle ne ilgisi var?. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Ba
kan, müsaade buyurun izah edeyim. Cevap doğma 
hakkı bahis konusu olabilir; lütfeder burada izah 
ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Meclis Başkanlık Divanı tarafsız gö
rev yapar, Hükümetle bir ilgisi yok, lütfen sözünüzü 
tashih ediniz efendim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade 'buyurun şu şekilde izah edeyim. Şim
diye kadar zatı âliniz değil, daha başka Sayın Mec
lis Başkanları da bir yerde Hükümetin tutumuna pa
ralel olarak, bizim anlayışımıza göre gayri hukukî 
tavırlar takınmışlardır. Ben bunu dile getirmek iste
dim. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin Başkanlığın tutumu 
hakkında tek 'bir anlayışı olur, değişik olmaz efen
dim. Anayasa ve İçtüzük hükümleri açıktır. Lütfen 
tasrih edin ve devam buyurun. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurun izah edeyim, hak vermezse
niz... 

BAŞKAN — İzah ettikçe daha kötü konuşuyor
sunuz. Lütfen sözünüzü tasrih ederek, Hükümeti ayı
rarak, Başkanlık Divanı hakkında konuşunuz efen
dim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Tasrih edi
yorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanımı, az önce Sayıştay Bütçesi görü
şülürken kişisel planda söz alanlar listesinde 'bende
nizin de ismi ikinci sırada bulunmakta idi. Zabıtları 
aldırdım, aynen burada ve zabıtlardan okuyorum : 
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BAŞKAN — Gruplar adına konuşma tamamlan
mıştır, şimdi şahısları adına konuşacak sayın millet
vekillerinin ismini bir defa daha okuyacağım : Sayın 
Mustafa Çorapçıoğlu, Sayın ibrahim Taşdemir, Sa
yın Mehmet Budak, Sayın Haydar Koyuncu. 

Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, lehinde mi konuşa
caksınız, aleyhinde mi etendim?. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Aley
hinde efenidm. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, daha önce leh
te konuşmak isteyen üyemize söz vereceğim. 

Sayın İbrahim Taşdemir, lehinde mi konuşacaksı
nız, aleyhinde mi konuşacaksınız?. 

tBRAHÎM TAŞDEMİR (Ağrı) — Aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Budak?... Yok. (Be
yan yok ortada.) 

Sayın Haydar Koyuncu?... (Beyan yok.)» 
. Ben bu arada tekrar söz alıyorum ve diyorum 

k i : 
«İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Üzerinde ko

nuşacağım Sayın Başkan.» 
Üzerinde konuşacağıma ilişkin beyanım zabıtlara 

geçiyor ve bu arada tSaym Başkan, Sayın Çorapçıoğ-
lu'na söz veriyor. 

Şimdi efendimi, burada kişisel söz sırası almak is
teyen üyelerin hangi konuda, lehinde, aleyhinde veya 
üzerinde konuşacakları konusu kişisel iradelerine taal
luk eden bir konudur. Ben her ne kadar ilk önceki be
yanımda «aleyhinde» demiş isem de, benden sonra 
Sayın Başkanın sorduğu (zapta göre) Sayın Budak ve 
Sayın Koyuncu'nun herhangi bir beyanları olmamış 
ve akabinde tavzih talebinde bulunarak... (ANAP sı
ralarından «Neyin üzerinde?» sesleri, gürültüler.) 

Saym milletvekilleri zabıtlar burada, siz de ala
bilirsiniz. Ben irademi tavzih etmişimdir. 

Sayın milletvekilleri, bir sayın milletvekilinin ki
şisel konuşma iradesi tamamiyle kendisine aittir, 
bunu kendisi takdir eder. Sayın Meclis Başkanımız 
benim bu konuda tavzih yapmama rağmen, konuşma 
hakkımı ketmetmiş olması, "benim bu konudaki ira
dem üzerine ipotek koymuş olmasıdır. Ben 'bu ko
nuyu, usul ve Tüzük hükümlerine aykırı bulduğum 
için Yüce Heyetinizin huzurunda açıklamak ihtiyacı
nı hissettim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşdemir. 
Sayın Bozkurt, usul hakkında söz talebiniz var

dı; buyurunuz. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1985 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Yüce Kurulda görüşülme
sine ilişkin Danışma Kurulu temennileri arasında, Yü
ce Kurula arz edilen ve Yüce Kurulun tasvip buyur
duğu bir metin var; 6.12.1984 tarih ve 35 numaralı 
metin, 

Bu metne göre, 1985 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
tümü ve bölümleri üzerindeki kişisel konuşmalarda 
İçtüzüğün 62 nci maddesine göre bütçenin lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırasıyla söz ve
rilmesi önerilmiştir. 

Danışma Kurulunun bu toplantısına Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili olarak bendeniz katıldım. Yanlış 
anımsayıp anımsamadığımı tespit açısından ve benim 
tespitimin doğru olup olmadığım teyit ettirmek için, 
diğer başkanvekili arkadaşlarımla biraz evvel görüş
tüm. O gün Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ko-
nuıkman ile Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunu 
temsilen de Sayın Çorapçıoğlu iştirak buyurmuşlardı. 

O günkü Danışma Kurulu müzakeresi, behemahal 
her kuruluş, her bakanlık bütçesi üzerinde üç arka
daşa söz verilmesi; bunun lehte, aleyhte ve üzerinde 
olmak üzere İçtüzüğümüzün 62 nci maddesine atıfta 
bulunmak suretiyle, Yüce Genel Kurulun tasvibine 
sunulması merkezinde olmuştu. İçtüzüğümüzün 62 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasını arz ediyorum : «Genel Ku
rul gerekli görürse, görüşme konusunun lehinde, aley
hinde ve üzerinde olmak üzere sırasıyla söz verilir» 
hükmünü ihtiva etmektedir. Danışma Kurulu kararı 
da bu maddeye atıfta bulunmaktadır. Dünkü müza
kereler esnasında da bu kanaate vardık, ancak bizim 
kanaate ulaştığımızda, konuya yeni bir usul tartışma
sı çerçevesi içerisinde müdahale etmek istemedik; an
cak olaylar bugünkü gelişimiyle de, bizi bu konuda 
konuşmaya sevk etti. 

Başkanlık Divanı, Danışma Kurulunun, Yüce Ku
rulca tasvip büyurulan bu kararını, sanki herhangi bir 
bütçe üzerinde lehte, aleyhte olmak üzere iki konuşma
cıya söz verilecek, bu iki,ıkonuşmadan sonra Hükümet 
veya Komisyon cevap verirse yine 62 nci maddenin son 
fıkrasında yer alan, «Son söz milletvekilinindir» ku
ralı uyarınca, ancak üzerinde söz verilebileceği mer
kezinde yorumlanmıştır, 

Oysa, «Genel Kurul gerekli görürse» ibaresine 
göre ve Danışma Kurulu önerisiyle de Genel Kurul 
bunu gerekli gördüğüne göre, (Başkanlık Divanının 
behemehal her müzakerede Komisyon cevap versin 
vermesin, Hükümet cevap versin vermesin, mutlak 

üzerinde konuşma talebinde bulunan üyeye de söz 
vermek durumundadır. Böyle olmaması halinde iki 
ihtimal çıkar ortaya, Diyelimki, son söz milletvekili
nindir, kuralından istifade etmek suretiyle konuşma 
talep eden milletvekili, ya. da bu olanaktan istifade 
etmek suretiyle konuşmak isteyecek milletvekili lehte 
de konuşabilir, aleyhte de konuşabilir. Onun lehte 
veya aleyhte Veya üzerinde olmasına dair, son söz 
miUetvekilinindir, kuralını kayıtlayacak başkaca bir 
hüküm de bulunmamaktadır. 

O itibarla, meseleyi Başkanlık Divanı gibi yorum
lamak, son söz milletvekilinindir, kuralından istifade 
edecek sayın üyenin mutlak surette üzerinde konuş
ması gibi, İçtüzüğün çizmiş olduğu çerçeveyi taşan 
ve Genel Kurulunun tasvibine ulaşan Danışma Ku
rulu Önerisini çizmek istediği çerçeveyi kaale alma
yan bir uygulamayı ortaya çıkarır. Bunun ikinci bir 
ihtimali daha vardır. Hükümet veya Komisyon söz 
almadan önce, eğer kayıt sırası itibariyle, üzerinde 
konuşmak isteyen bir arkadaşımıza söz verilirse, iki 
konuşma yapılacağı kabul buyurulduğuna göre, an
cak lehte veya aleyhte söz isteyen ikinci konuşmacı
ya söz verilecek; oysa, İçtüzüğün amir hükmünün hi
lafına lehte verildiyse, aleyhte; aleyhte verildiyse leh
te bir arkadaşımızın görüşünü arz etmesi imkân dışına 
çıkacaktır. 

O itibarla, biraz evvel sayın ANAP ve MDP Grup 
başkanvekili arkadaşlarımla da görüştüğümde 'aldığım 
izlenim sonucunda, Danışma Kurulu kararı Yüce Ge
nel Kurulda da tasvip gördüğüne göre, Başkanlık Di
vanının bundan böyleki uygulamalarında mutlak su
rette lehte, aleyhte, ve üzerinde olmak üzere Komis
yona ve Hükümete takaddümen ve mutlaka her üçü
nü de kapsayacak şekilde söz vermesi gerektiğini Yü
ce Heyetin bilgilerine arz etmek istiyor; usul hakkın
da beni söz istemeye sevk eden ikinci konudaki ma
ruzatıma izninizle değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül öncesindeki siya
sal partilerin hareketleri, 12 Eylül öncesinde herhangi 
bir siyasî partiye atfı kabil birtakım konuları bura
da... . 

İBAŞİKAN — Sayın Bozkurt, usul hakkında söz 
aldınız... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bu 
da usul efendim. (ANAP sıralarından, «Usul değil» 
sesleri) 

BAŞKAN — Bunu usulle ilgili görmüyorum efen
dim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa
yın Başkan, müzakere üslubuna ilişkindir, izin buyu-
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rursanız, usul hakkındadır. Takdim edeyim, arz ©de
yim, siz ondan sonra mütalaanızı bildiriniz. 

Takdim edeyim, arz edeyim siz sondan sonra mü
talaanızı bildiriniz. 

BAŞKAN — Ben öyle görmüyorum efendim. Baş
langıç şeklinizden öyle görmüyorum. Lütfen bunu da
ha başka bir zaman görüşelim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa
yın Başkanım, zatı alinize arz ediyorum. Kanaatiniz 
hakkında beyanda bulunmama izin buyurunuz. 

Burada müzakere yapılırken nelere dikkat etmemiz 
gerektiğini ifade etmek usul hakkında beyanda bulun
maktır. Bu itibarla, ben usul hakkında beyanda bu
lunuyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değil Sayın Bozkurt, lütfen efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Her

hangi bir siyasî partiyi savunmak noktasında değilim 
ve inanınız 12 Eylül Harekâtı öncesindeki siyasî par
tilere atıfta bulunmak suretiyle müzakere yapılmasının 
bu Yüce Meclise yakışmayacağını da ifade ettim. 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Siyasî partiler
le ne alakası var. Kim atıfta bulunuyor? 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bi
naenaleyh, bu müzakere tarzı, üslubu bizim Meclisi
mizde kullanılmaması gereken bir usuldür. 

Bunu Yüce Meclisin bilgisine sunmuş olmanın 
mutluluğu içerisindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Sayın Başkan, 

usul hakkında ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlarımız konuştu, tenevvür 

ettik, biz de Başkanlık Divanı olarak ne şekilde hare
ket edeceğimizi tespit etmiştik, bu tespit içerisinde 
lehte - aleyhte konuşmalar yapılacak, üzerinde konuş
ma içtüzük gereğince sırası geldiği zaman yapılacak. 
Ben, sayın arkadaşİarımın isimlerini okudum, lehte -
aleyhte, üzerinde konuşanı tespit ettim, zabıtları tet
kik ettim; arkadaşımızın şimdi burada tekrar zabıtları 
okuduğu gibi konuşmasının diğer arkadaşla beraber 
olduğunu görünce size (Sayın Mehmet Budak'a) söz 
verdim çünkü «üzerinde» demişti, «üzerinde» kelime
sinin zapta geçmemiş olduğunu o zaman tespit et
memiştim, şimdi okudu, geçmiş bir bütçedir, mesele 
kapanmıştır. 

Sayın Hükümet söz istiyor, ancak... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, Danışma Kurulu önerisi burada, 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
bsnimki zapta geçmemiş, onu söyleyecektim, yoksa 
sizinle beraberim efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ben zaten konuş
macılar hakkında tuttuğum not üzerinde bu konuyu 
düzelttim. O konu halledildi, bitti efendim. 

Çalışma süremiz dolmuştur. Ancak, bu bütçenin 
bitimine kadar süre uzatılmasını teklif ediyorum. Ka
bul edenler... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — * 
Mümkün değil efendim. Danışma Kurulunun kararı
na göre müzakerenin mutlaka saat 13.O0Tte bitirilmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Mahkemesi büt
çenin müzakeresi için öğle tatili münasebetiyle verile
cek araya bu... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın' Başkanım, Danışma Kurulu kararı gayet açık. 
Bu karara göre saat 13.00'te birleşime ara verilmesi 
lazım. (ANAP sıralarından «bitmek üzere» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, dün de aynı şeyi yaptık. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Dün yanlış uygulandı efendim. Yanlış uygulama ör
nek teşkil etmez. Yanlışsa yeni bir yanlış daha ekle
miş oluruz. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul karar verir 
ise devam eder lö dakika sonra yemek tatiline gideriz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bu karar nedir? Genel Kurul kendi kararını kaldır
mak durumunda kalacaktır. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, .konu yarım kalmasın, bit
sin. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. (MDP sıralarından 

«olmuyor Sayın Başkan» sesleri) 

Şahısları adına; Sayın Çorapçıoğlu aleyhinde, Sa
yın Sırrı Özbek üzerinde. 

Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Belikledir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahke
melinin Blütçe Kanunu Taisarısı hakkında aleyhte söz 
aJlımalkla, takdir buyurursunuz ki, (Tekrar etmemek 
için kısaca arz ediyorum) Anayasa Mahkemesinin bi
zatihi yarlığı aleyhinde bulunmak işitemiyoruz. An
cak, 12 Eylül sabahı Sayın Cu'mhurbaışkanımızın Bü
yük Türk Milletine hitaben neşrettiği beyannameyi o 
zaman hepimiz duıyiduk ve şîm'dli de hatırlamakta fay-
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da 'mülahaza ediyoruz; demokrasimizin tanınmasın
da sadece Ylüce Meclise değil, Ibüıtün Anayalsa organ-
flianna kenldi yetki çerçeveleri içinde büyük g'önevler 
düşnııek'tedir. 

Anayalsa Mahkemesi gibi,.Türk demokrasisinde bir 
İstikrar unsuru olması lazım gelen ve Türk siyasî hu
kukunun etsaısh 'kaynaklarından birisini verdiği karar-
llarla teşkil edecek bulunan bu büyük müesseseninda
ha evvelki vaiki bazı tatlbikaıtlarınlda görülen aksafc-
lıfk (Sütü sıcak 'içen insanın yoğurdu üfleyerek yeme
si gibi) millette bazı tereddütler husule getirmiş bu
lunmaktadır. 

1982 Anayasasının 146 ila 153 üncü 'maddelerinde 
sarahaten yerlini buiaın Anaıyaisa Mahkememizin, bu 
Anayasanın kabulünden sonraki icraatı ile milletimiz
de evvelce tıasil olmuş olan bu tereddüdü izale ve 
Türk sİyalsî hukukunun sahih kaynaklarından birini 
teşkil edecek isabetli kararlar vermesini canı gönül
den temenni etmekteyiz* 

•Muhterem arkadaşlarıım, bu vesileyle şu hususa 
işaret etmek İstiyorum : Anayalsa Mahkememize muh
telif Solardan ipital davaları açabilmektedir. Bun
lardan bir tanesi de, malh'kemelerdeki vaki taleplerin 
'hâkim tarafından cilddî görülmesi halinde itiraz, Ana
yasaya aykırılığı lüdldia olunan kanunun iptali bakı
mından..; 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — O 1982 Ana
yasasında yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Siz lütifen deVam ediniz Sayım Çorapçıoğlu. 
MUSTAFA ÇÖRAPÇIOĞLU (Devamla) — 1982 

Anayasasında mahkemelerin davaları götürme hakkı 
vardır; ciddî gördükleri takdirde. 

Bunların halilii bakumunidan 5 ay süre tanınmışta*. 
Ancak, zarurî sebeplerle Anayasa Mahkememiz bu 
ımüddeti tecavüz ddebilimekte ve bu müddetin geçme
di hallinde de mahkemenin ne suretle hareket edeceği 
Anayasamızda yazılı bulunmaktadır. Ben vaktinizi 
'fazla işgal etmemek içlin tonlara ait maddeleri teker 
teker okumak 'İstemiyorum. 

Anlcak, CumhurbaşkaMığınca, siyasî parti grupla
rınca veya yeterli Isayıda miilidtvekilierince açılan da
vaların hail süresi Anayasamızlda beİMfoıemişt'ir. Hal
buki, faraza Halkçı Parti tarafından, daha evvel ka
bul edilmiş bulunan Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
'Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanunun 
iptalin© dair açılan davanın açılış tarihi 15 Mayıs 
19i84ltfür. 15 Mayıstan bu yana 7 aya yakın bir za
man geçmiştir. 

İO , 1 2 . 1984 O: 1 

I Anaya'sa Mahkemesine açılan davalar, bu kanuna 
I müsteniden yapılan Hükümet tasarruflarının icrasını 

durdurmadığı için Hükümet, köprü kâr ortaklığı b'is-
I se senetlerini de Ibu kanuna göre çıkartmış ve saltmiş 

bulunmaktadır. 
I Şimdi vaziyeti tasavvur buyurun; Anayasa Mah-
I kemesi vereceği bir kararla bu Kanunu 'iptal eder ve 
I iptal gerekçeleri ve hükümleri araSijnlda da halka sa-
I tısa sunulan ve satılan bu kâr ortaklığı hisse senetleri-
I nin mevcudiyet ^ve varlıkları ve ödenmeleriyle ilgili 
I baz! değişik hükümler çıkarsa, vaziyet ne olacaktır? 

{ANAP sıralarından gürültüler) 

BALKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Ben 

I hukukî bir sorunu dile getiriyor ve bunu da bir te
menni olarak ortaya atıyorum. Haklı veya haksız bu-

I lunmalsı ise Anayasa Mahkemesinin bileceği bir iştir. 
I Ancak bizim temennimiz, bu kabil kanunlar hakkın

da açılmış bulunan davaların; ıgerek Hükümetin ser
bestisini temin etmek, gerekse halkımızın herhangi 
Ibir yanılgıya düşmesini önlemek ve işlerin de Süratle 
götfülmle'sini temin Ibakımından bir an evvel çıkarima-

I sıddan itbardtltirj 

'Bu itibarla bu hususu anlamayarak lalf atan ar-
kadaşlarııma, lütfen Anayasanın 146 ve 153 üncü mad-

I delerini dkumalarını, haddim olmayarak tavsiye edi-
j yor, hepinize saygılar sunuyorum. (MİDP sıralarından 

allıkışkr) 
BAJŞİKAN — Teşekkür ederim Sayın Çoraipçıoğlu. 

I (Sayın Sırrı Özbek, buyurun efendim. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 

1 Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; çoğulcu de-
I mokralsileıide her ülkenin bir anaya&aisı varıdır. Ya&a-
I ların bu anayasaya aykırı olmamaları esastır. Bunu 

dendölemenin yolları' vardır. Gelişen toplumların de-
I gişen ihtiyaçlarını karşılamak, çağdaş ve demokratik 

insan halk ve hürriyetlerini güvence altına alabilmek 
içlin anayasalar ve anayasa koyucuları, çeşitli dene-

I me ve uygulamalar sonucu yasaların anayasaya aykı-
I nlıklarını denetleme yolları bulmuşlardiır. Bu yollar iki 
j ana noktada toplanmıştır; birisi, siyasal denetim, di-
I geri de yargı denetimidin tşlte yargı denetimini yapan 
I müessese Anayasa Mahkemesidir. Bu müessese, 19161 
I Anayasasının rejimimize ^kazandırdığı ve gayesi, ka

nunların Anayasaya aykırılıklarını'telspit ve ilan etmek 
I olan bu Yüksek Mahkemenin maksadı, hukuka bağlı-
I lılk fikri içinde kanun koyucunun sıfatının suiilstima-
I Hini önlemek, ye vatandaşın üstlün hukuktan kaynak-
I lanan halklarının ihlaline imkân vermemektir. 
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Değerli milletvekilleri, anayasal rejimin üç kez 

kesintiye uğraması ve bu safhalarda Anayasamızda, o 
kritik Ve zor şartlar altında bu şartların izalesi 'için 
birtakımı değişiklikler yapılmış olması ve zaman sü
reci içerisinde bu zor şartların lortadan kalkmasıyla 
anayasalardan yeni yakınmalar başlamıştır. 1950 -
1960 yılları aracındaki şartlar 1961 Anayasasını, 
1967 - 1970 yılları arasındaki olaylar 1971 Anayasa-
Sımı, devam eden olaylar ise 1982 Anayasasını yarat
mıştır. Bugün için yeni sayılan bu Anayasanın, bazı 
maddelerinin değiştirilmesi dalhi düşünülmektedir. 
örnek : 91 inci madde ve seçmen yaşı gibi. Bu (sık de
ğişikliklerim nedeni, zor şartların yarattığı önyargılar
dan ve tepkilerden kaynakknmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 11961 Anayasası ile demok
rasimiz içerisinde yer alan Anayasa Mahkemesi, gö
reve başlattığı 1962 yılından bu yana çok büyük iş
levler yerine getirmiştir. Bu müessesenin 1982 Ana
yasasında da yer almış olması, demokrasimizin ge
leceği açısından sevindiricidir. 

Anayasa Malhlkeimesii sorunlara parlamento gibi 
siyasal açıdan 'değil, özellikle hukuk ilkeleri açısından 
bakmalıdır. Elbetteki parlamento çoğunluğunun kara
rıyla Anayasa Mahkemesinin bir kısım kararları bir
birine uymayacaktır. Ancak, Ibu uyumsuzlukla art ne
den araıtmayacaik güiven ve saygmlıığı Anayasa Mah
kemesi kendisi yaratmalıdır.. 

Türk demokrasisi'nin gelişmesi ve onu daima yok 
etmeye çalışan gerici.ve ilkel kafaların tasallutundan 
kuftulmaisı Anayasa Mahkemesi sayesinde mümkün 
olacalfctır. Hepimizin en Ibüyük temennisi ve ümidi 
odur ki, bu sayın mahkeme Türkiye'nin içerisinde 
bulunduğu bugünkü şaftlara göre değil; fakat Türki
ye'nin içerisinde bulunması gereken medenî şartla
ra göre Anayasanın tatbikini sağlamak vazife ve 
misyonunu yerine getirmekte devam etsin ve ederken 
de yeni Anayasamızın meydana getirdiği mekanizma 
içerisinde, kendisine verilen müstesna mevkii çekine
rek ve korkarak değil, aksine memleketin demokratik 
hayatının hakikî yaratıcısı olma şuuruna sahip ola
rak azimle, gururla Ve millet iradesinin tecellisinde 
en etkin rolü oynayan üstün bir organ sıfatıyla işgal 
dtlsin. Ancak bu sıfatıyla hiçbir zaman yasama orga
nının yetkilerini kullanır davranışlarda bulunmamalı
dır. 

Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasası ile Ana
yasa Mahkemesinde itiraz ve iptal davası açma hak
kı kısıtlanmıştır. Ancak, kanun uygulayıcısı ve yargı
lamamın önemli bir bölümü ottan savunrnaya ve bu

mun yasal temsilcisi olan Türkiye Barolar Birliğine 
Anayasaya aykırılık davası açabilme hakkı verilmeli 
idi ve haltta bazı kuruluşlara kendi kanunları ile il
gili hususlarda aykırılık davası açabilme (hakkı tanın
malı idi. 

Değinmek istediğim önemli bir husus ise, Anayasa 
Mahkemesinldeki davaların kısa sürede sonuçlandırıl
maması ile ilgili olacaktır. Her nedense Anayasa 
Mahkemesinin bu tavrı bir türlü giderilemedik Da
valar uzun süre sürüncemede kalmaktadır. Gecikmiş 
adaletin adalet olmadığı bir hukuk kuralıdır. Bu ne
denle Anayasa Mahkemesinin yargılama sistemine ve 
usulüne • belli bir hız kazandırılması gerekmektedir. 
özellikle bu gecikmeler nedeniyle icranın devam et
mesi Anayasa Mahkemesi yönünden ihsası rey anla
mı taşımaktadır.. 

Yeri gelmişken belirtmek durumundayım : Bir 
avukat gerek mesleğini icra ederken, igerek başka bir 
nedenle siyasî bir konuşma yapacak, bu da Hükü
metin Cumhuriyet Savcısı ile Sayın Adalet Bakanı
nın hoşuna gitmeyecek ve bu avukat hakkında (ka
mu davası açılacak, Ibu davanın açılması ile bu avu
kat meslekten men edilecek; ama aynı mahiyetteki bir 
konuşmayı doktor, mühendis, bir holding sahibi ve
ya başka meslekten birisi, Mehmet Yazar, Halit Na
rin gibi birisi yapacak ve meslekten men edilmeye
cek... Hukuk «listemi içerisinde Ve demokrasilerde 
böyle bir olay görülmüş şey değildir. Ayrıca, Anaya
saya göre hiç kimse kesinleşmiş bir yargı, kararı ol
madan suçlanamaz ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya 
ibıraMamaz. 

Sayın milletvekilleri, işte bu mağduriyetlerin ön
lenmesi için Anayasa Mahkemesinin bu tür kitleleri 
ilgilendiren davaları kısa sürede sonuçlandıırma'sı ge-
reknıek'te'dir. 

Bu düşünceler ile 198'5 Malî Yılı Anayasa Mah
kemesi Bütçesinin Anayasa Mahkemesi mensupları
na, ülkemize Ve demokrasimize hayırlı olmasını di
ler, Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI M. NECAT EDDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce MetiliSimİzim değerli üye
leri; Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde grupları 
adına konuşan ve AnayaSa Mahkemesi' ile ilgili çok 
kıymetli temennilerde bulunan arkadaşlarımızın he
men hemen ittifak halinde öne sürdükleri bir hususa 
ve onların arkasımdan şahıslan adına söz alan arka-
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daşların değindikleri diğer hususlara cevap vermek 
İçin huzurlarınıza gelmiş bu!hı;nuyoruım, 

'Değerli grup Sözcüleri, 241 sayılı Kararnamenin, 
Anayasa Mahkemesine üye seçimi ile üligii Anayasa
nın 146 ncı maddesinin işlerliğini kısıtladığını İfade 
«İttiler. Hükümetimiz bu hususu görerek mevcut ak
saklığı gidermeyi kararlaştırmış ve 'bu husus yüksek 
tasdike sunulmuştur. ©undan böyle Anayasa Mahke
mesi üyelerinin ek göstergeli olan 900'ain Üstünde bu
lunan ve yine Anayasanın 146 neı maddesinde zik
redilen muhterem zevattan, Anayasa Mahkemesi üye
liğine seçilecek olanlar müktesep hakları olan ek gös
terge ite Anayasa Mahkemesine geleceklerdir. 

Yine gruıp sözcüsü arkadaşlarımızın üzerinde hak
lı olarak durdukları lojman sorunu var. İlk kez 1985 
Yılı 'Bütçesine lojman için Ödenek konmuştur. 100 
milyon lira dan bu ödenek Plan ve Bütçe KbmÜsyo-
nunda 200 milyona çikanılmış'tır. Bu kbnulan öde
nekle Anayasa Mahkememizin lojman Sorununun bu 
yıl içinde tamamlanacağını ümit Ediyoruz. Şayet pa
ra yetmez ise, diğer bir kaynaktan sağlamak suretiyle 
(Zaten 15 üye, 8 raportörden ibarettir) bu lojman so
rununu. da bu sene içinde kesin darafc halletme kara
rındayız. 

Bu arada yine tashlhen bir huisusu arz edeyim; 
Arkadaşlarım'iz, Anayasa Mahkemesine intikal eden ve 
çıkan davalarla ilgili birbirini pek tutmayan rakamlar 
Verdiler. Kesin rakamı müsaadenizle zabıtlara geç
mesi bakımından arz edeyim : 

Anayasa Mahkememizde 1983 yılından 1984 yılına 
2 daya devretmiş, 1984 yılında ise Anayasa Mahke
memize 20 dava gelmiş; toplam olarak 22 dava. Bu
nun 14*ü karara bağlanmış ve 8*i de 1985 yıllına dev
redecek görünüyor. 

IBu vesileyle MİDP Milletvekili Sayın Çorapçııoğ-
İu'nün 2983 sayılı Yasanın iptali ile ilgili iddalarına 
cevap vermek işitiyorum. Bundan Önceki görüşmelerde 
de; özellikle bütçenin tümü üzerinde yapılan görüş
melerde de bu husus dile getirildi. Evvela şunu be
lirlemek lazım; demin vermiş olduğum rakamlar Ana
yasa Mahkememizin, iddia edildiği gibi ağır değil, sü
ratle çalıştığının rakama dayanan ifadesidir. 

Sayın Çorapçıoğlu ile birlikte aynı şeyi ifade eden 
Sırra Özbek Bey, Anayasa Mahkemesinin bu yasa ile 
ilgili karannın gecikmesinin Hükümetin icraatıma mey
dan verdiğini ve bunun bir nevi ihsası rey olduğunu 
ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarını, Anayasamız ve Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulü Hak
kındaki Kanun, Anayasa Mahkemesinin davaları ne 

kadar zaman içinde Halledeceğini belirlememiştir. 
Mahkeme bu konuda bağımsızdır. Ancak, şu hususu 
nedense gözden ırak tutuyoruz; kanunlar veya 'ilgili 
maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafınidan iptal edi
lip Refsmî Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlük-. 
ten kalkarlar. Böyle bir karar çıkmadığı süreoe o ka
nunlar uygulanır., 

Hükümetlin icraatı, halen yürürlükte bulunan ya
saya dayanmaktadır, ilcraatı beğenin veya beğenme
yin, bir yasa uygulanmaktadır. «Anayasa Mahkeme
si daha şimdiden İhsası reyde bulunuyor» tarzındaki 
bir beyanı ben, bir talihsizlik diye telakki ediyorum. 
Bu yüce çatı altında o yüce mahkemeyi, ki, rejilmlİimi-
zin kâbesidir... 

ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceltf — Kabe, 
Türkiye IBüyük Millet Meclisidir Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Dikkat buyurun, Anayasa Mahkemesi re-
jimılrnizin kâbesidir. 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale ötmeye
lim, 

ERTUĞRıUL GÖKGÜN .(Aydın) — 'Buradan üs
tün bir kâbe yoktur Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Tabiî burasıdır, kabul ediyorum; kâbeler-
den biridir. Bü yüce mahkemelerimizin üzerine şu ve
ya bu şekilde gölge düşürecek, suizan uyandıracak 
beyanlardan, telmihlerden lütfen kaçınalım. 

(Acaba değerli arkadaşımın bu sözleri Anayasa 
Mahkemesine bir mesaj -mıydı? O zaman bu şekilde 
de telakki" edilir. Bırakalım; Yüce Mahkemenin me
habetine, tarafsızlığına ve gördüğü yüce göreve gölge 
düşürecek beyanlardan ciddiyetle sakınalım, (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanım, bu arada izin verirseniz usul hak
kında konuşan İbrahim Taşdemir'in Hükümetle ilgili 
bir sözlüne çeVap vermek İstiyorum. Oturduğum yer
den filvaki; Başkanhfc D'ilvanı lile Hükümet arasında 
bir irtibat kurmaması gerektiğini de ifade ettim. 

BAŞKAN — Sayın Balkan... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — îzin istedim; ama vermezseniz konuşmam. 

BAŞKAN — Sataşma telakki ediyorsanız cevap 
verebilirsiniz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM {De
vamla) — Sataşma telakki ediyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (De
vamla) — Bu Yüce IMakamı, bu Yüce kürsü ne Hü
kümetindir, ne de şu grulbun veya bu grubundur. Bu 
kürsüde oturan arkadaşlarımız sadece ve sadece İç
tüzük hükümlerine, teamüllere ve vicdanlarına göre 
hareket eklerler. Eğer biz bu Yüce Mecliste, buraya 
çıkan arkadaşımıziin mensup olduğu grubu nazarı iti
bar© alarak bazı ithamlanda bulunacaksak, bunun so
nu neye varır arkadaşlar? Lütfen bu gibi ulvî ma
kamları, saygı değer makamlar, yaralamaktan, hırpa
lamaktan özenle kaçınalım. 

ISaygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan, gölge düşürdüğümden bah
settiler. Sataşma var, söz işitiyorum. 

IBAŞKAN — Sataşma yok Sayın Çorapçi'oğlu; sa
taşma yok efendim-

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan gölge düşürdüğümüzden 
bahsettiler, ©iz göllge düşürmedik, aksini savunduk. 
Rica ediyorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim; Sayın Çorapçıoğlu, 
sataşma yok o sözde. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerindeki görüşme
ler tanıamlaomııştır. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi Bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunacağım : Bölümlere ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1985 Mali 

Yıh Bütçesi 
— A — CETVELİ 

Prog, 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri . 102 985 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmet
leri 885 523 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 30 513 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1 019 021 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 1985 Malî Yılı Bütçesinin 
bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Anayasa Mahkemesi 1983 Malî Yılı Kesün-
hesabı. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinin 1983 Malî 
Yılı Kesinhesabittin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunacağım : Bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca-
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A — CETVELİ 

Prag. ödeneğin Çeşidi 

101 Genöl Yön'eltlim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve'Yargı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

39 569 000 

60 036 000, 

800 000 

100 405 0010 

O: 2 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Güder 
Lira 

İptal edilmesi 
gerdken ödenek 

Lira 

33 427 191 6 141 809 

47 051 880 12 984 120 

624.130 175 870 

81 103 201 19 301 799 

Anayasa Mahkemesinin 1985 Malî Yılı Bütçesiyle 
1983 Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Başbakanlık Bütçe görüşmelerine devam etmek 
üzere, saat 14.25'e kadar Birleşime ara veriyorum 

Kapanma Saati : 13.25 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.25 

BAŞKAN : Başkamveldii Ledin Badas 
KÂTtP ÜYELER : Yavuz Köyınen (Giresun), Cüneyt Canver (Adana) 

BAŞKAN — 38 inci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum, 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. —- 1985 Malî Yık Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yık Ke-
sînhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 3/595 
(S. Sayısı:149,150, 220) (Devam) 

C) BAŞBAKANLIK 

1. — Başbakanlık 1985 Malî Yıh Bütçesi 
2. — Başbakanlık 1983 Malı Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre Başbakanlığın 1985 Malî Yı
lı Bütçesi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesabının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde söz şırasını okuyo

rum : 
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Halkçı Parti Grubu adına Sayın Günseli özka-
ya ve Sayın Cahit Tutum; Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Kâzım Yücelen ve Sayın Adnan Tutkun; 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru'bu adına Sayın Ve-
cibi Akın ve Sayın Musa öğün. 

Şahısları adına; Sayın Şaban Küçükoğlu, Sayın 
Hüseyin Aydemir, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın 
Abdurrahemn Necati Kara'a, Sayın Paşa Sarıoğlu, 
Sayın Mehmet Abdürrezak Ceylan, Sayın Muzaffer 
İlhan, Sayın Mehmet Budak, Sayın ismet özarslan, 
Sayın ıLutfullah Kayalar, Saym Murat Sökmenoğlu, 
Sayın Yavuz Köymen ve Saym Mahmut Alkkılıç söz 
istemişlerdir. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Günseli özka-
ya; buyurunuz efendim. (HP sıralarından alkışlar.) 

Saym özkaya, grubunuzun bu 'bütçe üzerindeki 
toplam süresi, Sayın Cahit Tutum'un konuşması da 
dahil, 1 saattir. 

(HP GRUBU ADINA GÜNSELİ ÖZKAYA (İs
tanbul)— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lîsinin sayın üyeleri; Başbakanlık 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanun Tasarısı üzerinde Halkçı Parti adına gö
rüşlerimizi açıklarken, muhalefet olarak görevimizin 
sorumluluğu içinde» sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 112 nci madde
si, Başbakana genel siyaseti yürütmede gözetim ve ba-
kanlıklararası işbirliğini sağlama görevini yüklemiştir. 
Başbakanın Anayasa ile yüklendiği bu sorumluluğu 
ne denli başardığını eleştiriye açarken, soyut iddialar 
yerine, belgesel, somut örnekler sergileyerek sonuca 
varma yöntemini seçmiş bulunuyoruz. 

Hükümet, kurulduğundan beri programları birbiri 
ile çelişen, siyasal parti koalisyonu görünümünden 
kurtulamamıştır. Örneğin; nükleer enerji santralı ko
nusunda Başbakan Yardımcısı ile Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı, Alman ve Kanada firmaları ile 
Japon firmalarının tercihi konusunda basına yansıya
cak ölçüde ters düşmüşlerdir. Gene, Başbakan Yar
dımcısı ile İMaliye ve Gümrük Bakanının, ekonomide 
son söz hakkına sahip olma yolundaki yetki anlaş
mazlığı da, 'basında yankı yaratacak ölçüde olmuştur. 

Hükümetin dargın bakanları gazetelerde manşete 
çıkarken, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı ile 
Ulaştırma Bakanının anlaşmazlığı da yayın organları 
ile kamuya yansımıştır. O günün Devlet Bakanı Sa
yın Alptemoçin'in bazı yatırımlarla ilgili çalışmaları 
izlemesini, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının an
laşmazlık nedeni yaptığı gene basında yer almıştır. 

Hükümetin 10 uncu ayı dolarken 4 eğilimli Hü-
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kümetin Bakanlarının 3 grupta toplandığı haberleri 
sürmanşete çıkmış ve Bakanlar Kurulu, basın organ
larında «Huysuzlar, sessizler ve tartışmalılar» olarak 
sınıflandırılmıştır. 

Bütçe hazırlıkları sırasında, açık tahminleri konu
sunda bile, Başbakan ile Maliye ve Gümrük 'Bakanı
nın sayısal beyanları birbirinden çok farklı olmuş
tur. 

Eğitimde 6 yaş uygulaması da uzun süre dalgalan
maya bırakılmış ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanının sporu Parlamentoya sokma girişimleri de 
sansasyonel olaylar dizisi içinde yertalmıştır. 

«Ankara'da bakan aranıyor», «Hükümet ancak 
ayda bir toplanıyor» başlıklı yazılardan sonra, niha
yet Hükümetin düğünde toplandığı yazıları kamuda 
tedirginlik yaratmıştır. 

Başbakanın, bakanlarına gezi için izin alma ve ko.-
nuşmama emirlerini vermek zorunda kalması bile, zir
vedeki zorlukların ciddiyetini sergilemiş bulunmakta
dır. 

Yukarıda sunduğum örneklemeler, Anayasanın 112 
nci maddesinin işlemesinde çıkan güçlükleri kanıtlar
ken, duyulan kuşkulara haklılık kazandırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 18.6.1984 tarihinde Başbakan
lık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lan Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Kuvve
tinde Kararnamenin genel gerekçesinde, «Başbakan
lık, koordinatörlük fonksiyonu yanında, icra fonksi-
yonuyla da teçhiz edilmiştir» denilmektedir. Anaya
sada acık olan işbirliğini sağlama ve genel siyaseti 
yürütmeyi gözetleme görevine icra fonksiyonu yetki
sini eklemek, aslında bir Anayasa konusudur. 

Başbakanlığa bağlı Devlet Bakanlıkları tarafından 
yönetilen değişik konularda kendine özgü boyutları 
olan 32 bağımsız kuruluşun bulunması, konuya ağır
lık kazandırmaktadır. Bu biçimsel kurumsallaşma, 
aşırı merkeziyetçiliği reddeden, Devleti özel sektör 
ağırlıklı dengede küçültme, bürokrasiyi azaltma slo
gan ve iddialarıyla gelen Başbakan tarafından ger
çekleştirilirse, konu ağırlıklı boyutta önem kazanır. 

Devlet Bakanlıklarına konut, işsizlik, Doğu ve 
Güneydoğu sorunları, KİT'ler ye bankalarla ilgili 
sorunları yükleyerek, özet önem ve öncelik taşıyan -
ve kısa sürede çözümlenecek konular biçiminde nite
lendirip, «işbirliği» adı altında görevlendirmek, asıl 
hizmet ve icra bakanlıklarının göbek taşma Başba
kanlığın oturmasından başka türlü yorumlanamaz. 
Anayasamız, Başbakanın yürütme bakanı olamayacağı 
esasına göre düzenlenmiştir. Başbakan, yürütmeden so
rumlu Bakanlar Kurulunun başkanıdır. 
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Başbakanlığı,, icra fonksiyonu ile donatma yöntemi, 
bakanlıklar üstü icra ve karar organı oluşturarak 
başkanlık ve sekreter bakanlıklar yönetimi gibi, Ana
yasamızın kuralları dışında kalan yeni bir düzenle
medir. 

İşte Başbakan, uygulamadaki temel yasada yeri 
bulunmayan, çelişikli bir yürütme sorumlusu olarak 
görevini sürdürmektedir. 

Sayın milletvekilleri. Hükümet ve Meclis ilişkilerin
de de, özde ve biçimsellikte çelişkili başlangıcın sü
rüp gitmesindeki kuşkularımızı dile getirmek isteriz. 

Yasama görevi ile yükümlü Türkiye Büyük 'Mil
let Meclisi, kanun kuvvetindeki kararnamelerle ona
rılması -güç bir biçimde yaralanmıştır. Sayın özal'ın 
kaptanlığını yaptığı bu siyaset gemisinde muhalefet 
olarak bulunmayı talihli bir olay olarak saymadığımı
zı üzülerek söylemek isterim. (RP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, parlamenter rejim, maliyeti 
ucuz bir yönetim değildir. Her parlamenter rejimle 
yönetilen ülke, parlamentonun ağır maliyetine yasa 
erki gibi bir yüce görevi kendi -adına, gene kendi seç
tiği temsilcilerine yaptırmak için katlanmaktadır. Bu 
yetkinin meclis dışına taşması halinde, halkın bu pa
halı mekanizmanın ağır maliyetine katlanma nedeni 
de ortadan kalkmış olur. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, iktidarı ve mu
halefet işbirliği içinde, tartışmalar zemininden kay
naklanan, doğruyu bulmada düşünceye saygı ve hoş
görüyü içeren, insanoğlunun bulabildiği en geniş 
bir siyasal rejimidir. Klasik hukukta consensus de
nilen, ülkenin anlaşma içinde yönetiminde bunu sağ
lama görevi ile yükümlü olan iktidar grubu ve onun 
hükümetidir, Demokrasinin çarkı, muhalefeti ve ikti
darı birlikte içinden çıkarma formül ve hüneri ile 
işlerlik sağlar. Şimdi bu gerçeklerin ışığında ikti
dar - muhalefet ilişkilerini Başbakanın sözleriyle 
saptamaya çalışıyoruz. 

«Bu partilerin hiçbiri alternatif olamaz. v Kem 
küm ediyorlar, Ibu yüzden sesleri duyulmuyor ve 
itibarlı olmuyorlar. Halkçı (Parti milletvekilleri baş
ka partiye giremez; bölünmeyin.» Anamuhalefete 
öğüt veren Başbakan, ne yazık ki kendi Bakanlar Ku
rulunu bölünmekten kurtaramamış ve hatta renkli 
bir parlamenterinin ihracını da durdurmayı başara
mamıştır. Ancak, Halkçı Parti olarak biz, öğüt ver
me üslûp ve davranışı içinde bulunmamaya özen 
gösteriyoruz, Sayın Başbakanın muhalefet liderliği
ni de üstlenme özen ve alışkanlığından sıyrılmasını 
içtenlikle diliyoruz. 

î Bu arada, ülkemizin yüksek çıkarlarını korumak, 
iç ve dış güvenliğinde ortak tavır koymak için, anamu-
halefet liderine istihbarat kaynaklarını açmak, bil
gileri aktarmak gibi geleneği başlatmayı da, ıgeç de 
olsa Başbakandan beklediğimizi açıklamak istiyo
ruz,; 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, bugün dış poli
tikada çok dikkatli ve yoğun çalışmayı gerektiren ve 
ulusun bütünlüğünü sağlayıcı çaba isteyen, duyarlı 
bir zaman dilimi içindedir. Uluslararası çıkar çatış
malarımın her alanda tüm gücü ile sürdüğü bu or
tamda gelişen silahların meydana getirdiği dehşet 
dengesi tam anlamıyla caydırıcı etkenlik sağlayama-

j mıştır, 
Çıkar mücadelesi ile dengelenen uluslararası iliş

kilerde, irademiz dışında bir sonuç doğuracak yakın
laşma ve anlaşmaların ülkeyi bir serüvene götürdü
ğü ve götüreceği inancını taşıyoruz. 

Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nedeni ile 
Bakanlar Komitesinden çekilme kararı alındığında, 
Başbakanın «Avrupa Konseyi artık önemli değil» 
sözcükleri, izlenen dış politikada önemli bir geliş
menin basamağında olduğumuzu kanıtlamaktadır. 

Başbakanın, Limni için «Hâdise uzlaşma mesele
si -değil, NATO içinde gerekirse veto da yaparız» 
biçimindeki beyanı, gene Başbakanın Yunan adala
rıma su ve elektrik satma önerisini hiçe indirgemiş 
ve bir ulusun paydaş olmadığı bir dış siyasetin ge
çerli olamayacağı gerçeğini bir kez daha gözler önü
ne sermiştir, 

Sayın milletvekilleri, Halkçı Parti Grubunun iç 
güvenlik politikası üzerindeki duyarlılığının Başba
kanla uyum sağlayamamasının üzüntüsünü burada 
dile getiriyoruz. Başbakan, iç güvenlik politikasında 
ilgisiz, kayıtsız, katıksız bir görünüm sergilemekte ve 
sıkıyönetimin rahatlığı içinde olayların boyutunun Hü-

I kümetin boyunu aştığı izlenimini yaratmaktadır. 

Sayın Başbakanın, seçmen yaşının 18 olması yo
lunda bize yaptığı çağrıda de ne denli ciddî oldu
ğunu irdelemeye gerek görmüyoruz. 

Eski siyasilerin affına önce yeşil ışık yakan Baş
bakan, daha sonra «ortaya konmuş kaideler var, bir 
müddet uyalım, sonra Allah kerim» derken, aslında 
çözümleri yazgıya bırakma alışkanlığını vurgula
mıştır. 

Asıl irdelemeye gerek gördüğümüz nokta, Baş
bakanın şu sözleridir: «Demokrasiyi arzu etmeyen
ler var, bunalım olursa kimlerin geleceği belli» Bu 

J anlamlı cümleler bir Başbakan tarafından söylenir-
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se, ciddî boyutta önem kazanır ve beraberinde ge
tirdiği şu soruların yanıtlarını istemek hakkını do
ğurur. Sayın Başbakan, demokrasiyi kimler istemi
yor? Bunalım olursa, kimler gelecek? Sayın Başba
kan, böylesi önem taşıyan ulusal bir soruna Tür
kiye Büyük 'Millet Meclisini ortak etmek zorunda
dır. Ayrıca, bu açıklamalar, Başlbakanm omuzların
daki yükün hafiflemesini de sağlayacaktır. 

Bu konuda önemli bir nokta da, Başbakanın çok 
sık tekrarladığı «Alternatifimiz, yok» sloganıdır. Baş
bakan, aldığı oylarla Hükümet olduğuna ve Mec
lis içinde yeterli desteği de bulduğuna göre, bir al
ternatif arama ihtiyacı nereden kaynaklanmaktadır? 
Kaldı ki, demokrasi, alternatifler rejimidir. Alter
natifin bulunmadığı noktada demokrasi de tüke
nir. (HP sıralarından alkışlar) Ayrıca, böylesi kuş
ku salgılarıyla oluşan sıiyasî tablo özendirici olma 
niteliğini yitirir ve rejimin sancılan felaket tellallığına 
dönüşür. 

Siyasî yükümlülük taşıyanların, toplumda oluşa
cak siyasal olayları önceden görmesi gerekir. Göz
lerini, siyasî katarak kaplayanların; siyasetin göbek 
taşında oturma halkları yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık Bütçe müzake
relerinde Başbakan adına konuşan Başbakan Yar
dımcısı, işsizliğin var olduğunu, bunun yatırımlarla 
çözümlenebileceğini ifade ederek, iç kaynağın kısır 
olması nedeniyle, dış kaynağa ihtiyaç bulunduğunu 
vurgulamış, çözümün ihracatla sağlanabileceğini 'be
lirtmiştir. Ekonomik istikrar ve enflasyon sorununu 
siyasal gündeminin ilk sıralarına koyan Sayın Baş
bakanın bugüne değin elde ettiği sonuçlar halkımızı 
düş kırıklığına uğratmıştır. İster toptan eşya fiyat
ları, ister geçinme endeksleri, ister tüm ekonominin 
makro fiyat göstergesi olan nominal millî gelir ve 
gerçek millî gelir arasındaki fark olsun, yüzde 50'ye 
yaklaşan bir enflasyon gerçeğini ortaya koymakta
dır. 

Bu tek değişkenli modelin 5 yıllık uygulamasına 
karşın, böylesi bir sonuca ulaşmasını Halkçı Parti 
olarak bizler yadırgamıyoruz; tüm yetkili müste
şarlık döneminden, Başbakan yardımcılığı ve Baş
bakanlık 'dönemine uzanan 5 yıllık sürede daima 
Sayın özal tarafından uygulanan bu modelden hâlâ 
mucize ;bekleyenleri yadırgıyoruz. Ancak, Başbakan 
bu modelden yakınmaları gördükçe, görevden ayrıl
dığı Hükümeti suçlamaktan vazgeçmelidir. Başbakan, 
Yabancı Sermaye Kanununa kendi uyguladığı mo
del sonucu, büyük önem vermektedir. Bu nedenle 

Başbakanın yabancı sermayenin girişini kolaylaştıı-
mak ve özendirmek için her türlü yasal ve yönetim
sel önlemleri, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir 
düzeyde almış bulunmaktadır. Türkiye ekonomisi yö
nünden tasarruf açığını kapamada, ekonomiye can
lılık kazandırmada bu Hükümetin tek kurtuluş umu
du olarak gördüğü yabancı sermaye ise bekle gör 
politikasını hâla sürdürmektedir. Perde arkasında 
kendi hükümetlerine rapor veren bazı ekonomik ku
ruluşlar, Türkiye'yi siyasî risk yönünden hâlâ yük
sek riskli ülkeler arasında saymaya devam etmekte
dirler. Bu nedenle, umulan dağlara yağacak karların 
rüzgârları bizi ide üşütecektir sayın milletvekilleri. 
(ANAP sıralarından «Bütçe, bütçe» sesleri) 

Efendim, «'bütçe, bütçe» seslerinizi duyuyorum; 
ben geriye doğru aşağı yukarı 20 küsur yılın bütçe
sinde bir Başbakanlığın nasıl eleştirildiğini uzun za
man süreci içinde inceledim ve onlardan algılandı
ğım ölçüde, kendi üslûbum içinde bunu yapmaya 
çalışıyorum; okumayan arkadaşlarıma okumalarını 
öneririm. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale 
etmeyelim. Lütfen devam edin Sayın özkaya. 

OÜNSELt ÖZKAYA (Devamla) — Mevduat 
ve kredi yönünden tıkanma noktasına yaklaşmış bu
lunan Türk bankacılığı, Sayın Başbakanın bu yön
temleriyle, bankerzede olaylarının zincirine takıla
caktır. Buna ilave olarak, Türk bankacılığının tek 
kâr alanı bulunan kambiyo sektörünün de yabancı 
bankalara kaydırılması, bankalarımızın geleceğinin 
acı tablosunu çizmiş bulunmaktadır. 

Başbakan, bir süre önce verdiği demeçte, kendisi 
iktidardan ayrılsa bile Türkiye'nin geri dönemeyece
ği bir noktaya geldiğini açıklamıştır. Buna aynen ka
tılıyorum. Atatürk'ün, kapitülasyonlardan kurtararak 
ulusallaştırdığı Türk bankacılığı, Sayın özal'ın 5 yıl
lık zaman sürecindeki icraatıyla yeniden yabancı el
lere terk edilmiştir. 'Başbakan, işsizlik konusunda 
umutlandırmaktan bile vazgeçmiş bir görünüm için
dedir. Çok küçük bir oran dışında Türk halkı enf
lasyonun baskısı altında fakirleşme sürecine girmiş
tir. Bu durumun endişe verici boyutları tüm sorum
luların korkulu rüyası olmalıdır. Başbakan, güttüğü 
bu ekonomik politika ile ortadireğe çuvaldızla aka-
punktur' yapmaktadır. (Gülüşmeler ve alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 167 nci mad
desinin son fıkrası... (ANAP sıralarından «İnceleme
lerden bunu öğrenmiş» sesleri) 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Siz lütfen 
Hükümet olarak, milietvekillerinizle muhalefete ör
nek olun, öğretmen görevini yapınız, görelim. 

'BAŞKAN — Sayın özkaya, lütfen devam edin 
efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Vergi ve 
vergi dışındaki ek yükümlülükler için yeni bir ka
nunla yetki alınmasını öngördüğü halde, Başbakan, 
İ 567 sayılı Kanuna cankurtaran simidi gibi sarılmış 
ve vergi niteliğinde yükümlülükler getirmiştir. Dev
let gelirini azaltarak bütçe dışındaki fonlara aktarıp, 
'bu havuzlarda biriktiren Hükümet Başkanı («Havuz» 
tabiri Sayın Başbakana aittir), bu ulusal havuzlardan 
kimlerin ne ölçüde yararlandığını anlatmada inan
dırıcı olamamıştır. Çıkarılan bazı vergi yasaları vergi 
yerine, Devlet haracı niteliğine bürünmüştür. Hayalî 
sertifika, hayalî ithalat yanında, isimleri açıklanacağı 
ilan edilen hayalî ihracatçılar için ne gibi işlemler 
yapıldığı bugüne kadar açıklanmamış ve sessizlik hâ
lâ sürüp gitmektedir. Bu nedenledir ki, başlangıçta 
destek sağlayan işveren çevreleri eleştiriye başlayıp, 
•ekonomik paket hazırlayınca, Başbakan, işverenle
rin politika yapamayacakları kuralını hatırlatma ge
reğini duymuştur. «Bileziğinizi satın, eti isteyen yer» 
gibi beyanatlarıyla vatandaşı şaşırtan Başbakan, 
«Kredi ile çalışanlar bağıracak, Demeklesin Kılıcı 
gibi tepelerindeyiz» gümbürtüleriyle sorumlu bir Baş
bakan olmaktan öte, sinirleri bozulan, yorgun bir 
savaşçı görünümüne bürünmüştür. (ANAP sıraların
dan «Zaferden dönen Başbakan» sesleri, (HP sıra
larından alkışlar) 

Siz zaferden dönen Başbakanınızı alkışlayın efen
dim. 

Bir yandan KİT'leri satışa çıkarırken, öte yan
dan batan bankaları ve başarısız özel teşebbüsü Dev
lete yamayan bir zihniyeti, ekonomik kurallar içinde 
belirgin bir çizgiye oturtma olanağı yoktur. 

Yakın zamana kadar Başbakana umut yağmuru 
yağdıran yabancı basından söz etmeden geçemeye
ceğiz. 

Amerikan Haber Ajansı «özal köşeye sıkıştı» 
derken, IMF Başkanı «Enflasyonlan endişeliyim» 
sözcüğünü kullanmaktan kaçınmamıştır. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Tari
hini verebilir misiniz? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bütün dos
ya bende mevcut, hemen teslim edebilirim. Bunlar 
aynen dokümanlardan alınmıştır, aynen muhafaza 
ediyorum; emin olabilirsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen siz devam edin efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Dünya Ban

kası ise enflasyon tahminini yüzde 50 olarak açık
lamıştır. 3 Kasımda The Economist Dergisi ise 
«özal'ın işi Allah'a kaldı» başlığını atmakta kendi
sini hiç de zorlamamıştır. (HP sıralarından alkışlar) 

«Geride kalan günlerde Türkiye Oftadoğunun 
Japonya'sı olacaik, sıkıntılı ıgünler yıl sonuna kadar 
bitecek» diyen Sayın özal, 7 Aralıkta ani bir dönüş
le «Zor günler var» diyebilmiş ve kendi içinde çeliş
kili bir kişilik sergilemiştir. «İşçi fabrikaya ortak ola
cak» diyen Sayın özal, «İşçi hemen fabrikadan hisse 
alacak diye bir şey yok» derken de, aynı çelişki için
de görülmüştür. Akaryakıttan Tekel maddelerine ka
dar bütçedeki artışların 1985 yılındaki zamların müj
desi olduğunu söylemek, kehanet veya karamsarlık 
sayılmamalıdır. 

«İcraatın İçinden» programıyla televizyonu kişi
sel propaganda aracı olarak kullanan Sayın özal'ın 
muhalefete gösterdiği hasis davranışı izah etmek ola
nağı yoktur. (ANAP sıralarından, «Kanunu var» ses
leri) 

TEK'ten, Televizyon Kurumuna aktaracağı para 
ile televizyonu olmayan köylüden, videosu olmayan 
memur, emekli, dul ve işçiden fakirlik vergisi al
makta ve bu paraları cihazı olanlar lehine kullan
dırmaktadır. (HP sıralarından alkışlar) 

'Konut Fonu, Doğuya Teşvik Uygulaması gibi 
formüller üreten Sayın Başbakan, «Türkiye'de konut 
açığı yok» diyebilmekte ve ürettiği formüllere uygu
lamada akış yönünü artık bulamamaktadır . 

Köprü satışı ile ilgili yasa tasarıları gibi, tüm ya
sa tasarılarını birkaç saatte «Acelem var» diye Mec
listen geçiren Sayın Başbakan, uygulamaya kadar 
geçen bu biı» yıllık zaman dilimi içindeki talep etti
ğimiz bir günlük okuma süresini vermeyişini nasıl 
izah edecek ve bizi samimiyetine nasıl inandıracak
tır? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlarım, çok heyecanlanıyorsunuz. Yani, Sa
yın Başbakana madalya mı verseydik, onu mu isti
yorsunuz? (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Siz lütfen devam edin efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, sözlerimi bitirirken, bütçe tenkitlerinin 
üç yönlü bir yansımayı amaçladığını belirtmek isti
yorum. 

Birincisi, Başbakan ve Hükümeti yanlışlardan 
kurtarma ve ülke sorunları üzerinde İktidar Partisi 
ile diyalog kapılarını açmadır. 



T. B. M. M. B : 38 

İkincisi, muhalefetin önerilerini, görüşlerini Mec
lis önünde sergileyerek, Meclise yansıtmak ve Meclis 
ile yanlış ve eksikleri birlikte düzeltmek. (ANAP sı
ralarından «İnşallah» sesleri) Siz İsterseniz olur. 

Üçüncüsü, halka doğrulan yansıtarak, ya umut 
vermek, ya da şimdi 'bizim yaptığımız gibi, halkı 
tedbirli olmaya davet 'etmektir. 

©AŞ/KAN — Sayın özkaya, yanım saatlik süre
niz doldu. Bundan sonraki konuşmanız ikinci arka
daşınıza aittir, ona göre konuşun efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Bu açıdan yapmaya çalıştığım eleştirilere cevap 
recek olan Başbakan, aslında bana cevap vermiş ol
mayacak, aslında olaylar dizisi içinde konuşturmuş 
olduğum iki Özal'dan birisiyle bütünleşip ona cevap 
verecek. Ben, Başbakanın vereceği yanıtların, icraa
tın içinden çıkan değil, Hükümet Programını oku
yan Başbakan özal'la bütünleşmesini diler, şahsım ve 
Halkçı Parti adına hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Cahit Tutum; buyurunuz efendim. Söz sü

reniz 28 dakika kalmıştır Sayın Tutum. 
HP ORÜBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı

kesir) — Sayın 'Başkan, saygıdeğer ımilletvekileri; Baş
bakanlık Bütçesi üzerinde Halkçı Partinin görüşleri
ni sunmak üzere »huzurlarınızdayım. Eıl&ştirilerimin 
ağırlık noktası, Başbakanın doğrudan sorumlu olduğu 
personel rejimi ve idarî reform konulan üzerinde 
olacaktır. 

'Değerli üyeler, bize göre, 40 yılı aşkın bir süre
dir devlet personel rejimini bir türlü rayına oturta-
mayan geçmiş 'hükümetlerin taşıdığı günaha bugün
kü Hükümet de ortak olmuştur. Sayın Başbakan, 
«Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur; ye
ter ki, iş bilenler görev başına getirilebilsin» diyordu. 
Umut dağıtan bu söz, halkımız tarafından ödüllen
dirilmiş ve Sayın özal işbaşına getirilmiştir. Sayın 
Özal işbaşına gelmiştir de ne olmuştur? 1 yıldır alı
nan tedbirlerle, esasen kronik hale gelmiş bulunan 
personel rejimi sorunu, daha müzmin, daha vahim 
bir duruma getirilmiştir. 'Bu teşhisimizin kanıtlarını 
sunmak ve çıkış yollarım göstermek istiyoruz. 

önce, Hükümetin kendisini bu konuda hangi vaat
lerle bağladığını ortaya koymak isteriz. Büyük ölçü
de, iktidarın siyasal tercihlerini yansıtan Beş Yıllık 
Plana baktığımızda şu ibareye rastlarız : «Personel 
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ve ücret rejimi günün şartlarına uyum gösteren, ku
ruluşlar arasında dengeli, kalifiye personelin istihda
mına imkân veren bir yapıya kavuşturulacaktır.» 

Hükümet Programında da benzer vatlere rastla
maktayız; aynen okuyorum : «Kamu görevlerinde 
tecrübeli, bilgili ve yetenekli kimselerin istihdamı ve 
muhafazası için maddî imkânların .tatminkâr seviye
ye çıkarılması gerekmektedir. Memur, işçi ve emek
lilere ait gerçek ücretlerin sürekli iyileştirilmesi sağ-
lanacaktir» denmektedir. 

Sayın Hükümet üyeleri de zaman zaman basına 
verdiği beyanatlarla umut dağıtıcı rolde gözükmüş
lerdir. Örneğin, 12 Temmuz 1984 tarihinde bir sa
yın bakan, «'Memurun refah dönemi başlayacaktır» 
müjdesini vermekte idi. 

Sayın üyeler, bu bilgilerin ışığı altında nelerin ya
pıldığını ortaya koyalım. 

Hükümet, idarî reform konusunda 3 yetki iste
miş ve almıştır. Bunların ilkini Millî Güvenlik Kon
seyinden, diğer ikisini de Yüce Meclisimizden al
mışlardır. 'Birinci yetki, hatırlanacağı gibi, teşkilat 
düzenlemeleriyle, ikinci idarî usul ve işlemleriyle, 
üçüncüsü ise personel rejimi ile ilgili bulunmakta idi. 
Bu yetkilerden, teşkilat düzenlenmesine ilişkin olan 
yetkinin süresi bitmiştir. Personel rejimine ilişkin ola
nı da bu ayın sonunda sona ermektedir. 

Şimdi, bu yetkiler çerçevesinde neler yapılmıştır 
onlara bakalım : 

1. Teşkilat düzenlemeleri adıyla bir dizi düzenle
me yapılmıştır. Daha doğrusu, Sayın Ulusu Hükü
meti zamanında kurulan Yeniden Düzenleme Komis
yonu tarafından hazırlanan öneriler, kararname şek
line getirilerek yayınlanmıştır. Bunların içinde, bakan
lıkların sayısının 26'dan 21'e indirilmesi, bazı ko
misyon ve kurulların kaldırılması ve Bakanlar Kuru
lu Sekreterliği ihdası gibi olumlu bulduğumuz deği
şiklikler vardır. Ancak, tüm bu düzenlemelerin belli 
bir felsefesi yoktur. Bu düzenlemelerde, özellikle ku
rum ve kuruluşların sadece bağlantı yerlerinin de
ğiştirilmesi endişesi ağırlık basmıştır, öte yandan, ba
zı bakanlıklarda holding türünde bir teşkilatlanma 
modeline gidilmiş olmasının sakıncaları şimdiden or
taya çıkmıştır. Teşkilat düzenlemeleri, personel refor
mu ve bütçe reformu ile ilişkilendirilmediği için orta
da kalmıştır. Bu reform sürecinin sürekliliğini sağla
yacak sağlam kurallar geliştirilememiştir, İdarî usul 
ve işlemlerin basitleştirilmesiyle ilgili birkaç tedbir 
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dışında, radikal bir iyileştirilmeye gidilememiştir. As
lında, idarî usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, idare
nin bizatihi kendisinin normal faaliyetleri çerçeve
sinde yerine getirmesi gereken normal bir görevidir. 

. Bu nedenle, önemli olan, düzeltici ve geliştirici ön
lemlerin bir sisteme bağlanması idi. Bu yapılmadığı 
sürece, bir formaliteyi kaldırırsınız; ama çok geçme
den onun yerine bir başka formalite yerini alır; şim
di gördüğümüz budur. 

Saygıdeğer üyeler, teşkilat düzenlemelerinde, Baş
bakanlığa, Anayasanın ereğini aşan özel bir statü 
kazandırıldığını daha önce ifade etmiştik. Başbakan, 
Anayasa öngörmediği halde bakanların amiri duru
muna getirilmiştir. Bu durumun ileride siyasî haya
tımızda önemli sakıncalar yaratacağını tahmin edi
yoruz. 

Bugün Başbakanlık temel işlevi olan koordinas
yon işlevinden uzaklaştırılmış ve altından kalkama
yacağı icraî sorumlulukların altına sokulmuştur. Ken
disine bağlanan, ya da iKşkilendirilen kurum ve ku
ruluşlarla dev bir süper bakanlık durumuna getiril
miştir. Bugünkü durumda 12'si bağlı, 4'ü ilgili ve 
38'i KİT ve KİK olmak üzere 54 adet kuruluş Baş
bakanlıkla ilişkilendirilmişt ir. Bunların altından 6 dev
let bakanı ile kalkılamaz. Kaldı ki, bu kuruluşlardan 
bir kısmı devlet bakanlıklarına devredilemeyecek ni
telikte olan kuruluşlardır. Başbakanlığın, giderek 
Türk idarî sistemi içinde darboğaz yaratan bir bu
nalım mihrakı olacağı kuşkusuzdur. 

Saygıdeğer üyeler, şimdi Sayın özal Hükümeti
nin personel rejimine ilişkin düzenlemelerine geç
mek istiyorum. Bunun için, önce bir durum tespiti 
yapmakta yarar var. 

Personel mevzuatının bakkal defterine çevrilme
si serüveni 1972lerde başlamıştır. O günden bu ya
na 12 yıl geçmiştir. Bu süre içinde 4 kanun, 18 adet 
kanun hükmünde kararname ile personel mevzuatı 
yaz boz tahtasına çevrilmiştir. Sayın özal Hüküme
ti de, 3 kanun hükmünde kararname ve 1 kanunla 
bu serüvene katılmıştır. Bu ay sonuna kadar da 1 ka
rarname daha çıkarılması muhtemeldir. Kuşkusuz bu 
sayılanlara, kanunların verdiği yetkiye dayanarak 
Bakanlar Kurulunca çıkarılan sayısız kararlar dahil 
değildir. Kanun hükmünde kararnamelerle 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun değinilmemiş he
men hemen maddesi kalmamıştır, ıbazı maddeler 
10'dan fazla değişikliğe uğramıştır. 

Şimdi, Sayın özal Hükümeti döneminde yapılan
lara bakıyoruz. Sayın Özal, Yüce Meclisten 24 Ni

san 1984 tarihinde yetki almıştır. İlk yetkisini 21 Ma* 
yıs 1984'te kullanmıştır. Ne yapmıştır bu düzenle
meyle? Personel rejiminin bunca sorunları dururken, 
aceleyle Personel Hukukunda «asansör maddesi» de
diğimiz 68 inci maddeyi değiştirmiştir. Zaten bu mad
denin değiştirileceğini önceden haber verenler de 
vardı. Buna bir örnek olmak üzere, Nisan 1984 ta
rihli bir dergiye beyanat veren ANAP Genel Başkan 
Yardımcısı şöyle demekteydi : 

Bizim personel idaresinde benimsediğimiz sistem
de ehliyet ve liyakat esastır. Kişi, ister özel sektör
de, ister kamu sektöründe bu ehliyeti kazansın, li
yakatim ispat etsin, biz parti olarak bunu değerlen
dirmeyi düşünüyoruz. Bunun için, personel idaresin
de bu söylediğim manada değişiklikler yapmayı dü
şünüyoruz. Mevcut sistemde 15 yıllık bir müstahde
mi, sırf bu hizmet müddeti sebebiyle en önemli 
Devlet kuruluşunun başına getirmek mümkündür; 
ama özel sektörde liyakat ve başarısını ispat etmiş 
bir kimseyi, hizmet süresi yeterli olmadığı için geti
remezsiniz. Bu, bizce yanlıştır.» 

Bu sözleri söyleyen bir başbakan değil, bir baş
bakan yardımcısı da değil, bir parti genel başkan 
yardımcısıdır. İlginç olan bir örnek diye sizlere sun
dum. 

Nedir bu asansör maddesi? Bu madde, yükselme
de istisnaî yol diye bilinir. 1970'lerde getirilen bu 
yolun anagerekçesi şu idi : Devlet hizmetlerinin, ge
rektiğinde iyi yetişmiş genç personele gördürülmesi 
ve bu amaçla belli şartlar içinde daha kısa sürede 
üst yönetici kadrolara yükselebilme olanağının ta
nınmasıdır; ancak uygulama beklenenin tersine sonuç 
vermiştir. 

Siyasal iktidarlar t>u imkânı kayırıcılığın bir ara
cı olarak kullanmışlar ve partizanlığın yaygınlaştırıl
masına neden olmuşlardır. Öyle ki, bu maddeden 
yararlanarak üst derecelere atanabilmek için gereken 
asgarî hizmet süresi, gün olmuş 10 - 15 yıl, gün ol
muş 7 - 10 yıl, gün olmuş 5 - 7 yıl olarak tespit edil
miştir. Bu süreleri objektif değerlendirmeler değil, 
atanmak istenen gözdelerin özel durumları belirlemiş
tir. Hazin, ama gerçek durum budur. Nitekim, özal 
Hükümeti de, mevcut mevzuatın kısıtlayıcı hükümle
ri yüzünden atamak isteyip de bir türlü atayamadı-
ğı birtakım bürokrat ve teknokrat gözdelerine imkân 
yaratmak için bu yola başvurmuştur. Hatta uygula
ma öylesine tezahür etmiştir ki, acaba 1926 tarihli 
Memurin Kanununda yer alan, «Memurlar, tayinle
ri kendilerine ait memuriyetlere baba, oğul, kardeş, 
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kayınpeder, kayınbirader, damat enişte, yeğen, amca 
ve dayılarını zevce ve kızlarını ve baldızlarını tayin 
edemezler» hükmünün yeniden ihya edilmeye değer 
ohıp olmadığını akla getirmiştir. (HP sıralarından al
kışlar) Şayet amaç, özel kesimde kazanılan uzman
lık bilgi ve becerilerinin devlette değerlendirilmesi 
ise bunun yolu müşavirlik hizmetleri olabilirdi. 

Değerli üyeler, Sayın özal Hükümeti KİT'lerle 
ilgili olarak yaptığı düzenlemelerde de yönetim an
layışımıza ters düşen hükümlere yer vermiştir. KİT' 
ler için yaratılan yönetim kurulu ve bu kurulun ter
kibi bir kez geçmişte denenmiş ve terk edilmiş bir 
modelin yeniden icrası anlamım taşımaktadır. Ama 
asıl bizim üzerinde durmak istediğimiz nokta; 
KİT yönetim kurulu üyeliklerinden birinin açıkça 
ve resmen bir arpalık olarak kabul edilmiş olması
dır. Nedir bu hüküm? 'Bilindiği gibi, 440 sayılı Ka
nunda yönetim kurulu üyeliklerine atanabilmek için 
belli koşullar aranmaktaydı. 00 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile bu hükümde bir değişiklik 
yapılmış «İlgili bakanca önerilecek bir üyede, mes
lekî ihtisas şartı aranmayabilir» denmiştir ve tak
dire bırakılmıştır. Ancak Sayın Özal Hükümeti, 
bu kararnamede yer alan hükmü şu şekle çevirmiş
tir; aynen okuyorum: «İlgili balkanın teklifi üzeri
ne atanan üyelerden birinde idarî veya meslekî ih
tisas sahibi olma şartı aranmaz » Burada âdeta em
redici bir ifade kullanılmıştır. Şimdi bu hükümlere 
dayanarak Hükümet atamalar yapmaktadır ve bu 
mevkiler, herkesin müşahede ettiği gibi, kendilerin
den olan, ya da kemli özel deyimleri ile ekiplerinden 
olan kişilere armağan edilmektedir. Bu, adı konma
mış bir ganimet sistemidir. Bu atamalarla zorlanan 
idarî hizmet hiyerarşisi bir yana, bir koltuğa iki kar
puz sığdırma gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. 
İki aslî ıgörevi aynı anda yürütmek zorunluluğu, is
ter istemez görevlerden bininin ihmali sonucunu do
ğurur. Bu şekilde görevlendirilenlerin iki kaynaktan 
birden ücret almaları, da, asgarî ücret düzeyinde ya
şam savaşı veren yüzbinlerce memurla alay etmek 
anlamına gelir. Hele, bu İkinci görevlere atanan kim
selerden bazılarının sözleşmeli personel statüsünde ol
ması, işi büsbütün karıştırmaktadır. Sözleşmeli per
sonel istihdamında kural, sözleşme esaslarının ge
çerli olmasıdır, Şimdi, sözleşme statüsü dışında yasa 
ile ikinci bir görev verilmektedir ve böylece sözleş
me statüsüne kanunî unsurlar da ithal edilmekte ve 
kişi aynı anda dki ayrı hukukî rejime tabi tutulmak
tadır; böyle istihdam olmaz. 

Saygıdeğer üyeler, Sayın özal Hükümetince ya
pılan kadro düzenlemesi üzerinde de durmak istiyo
rum. 

Sayın Hükümet, 190 sayılı Kanun Mükmünde-
ki Kararname ile kadroları yeniden tespit etmiş ve 
ilan etmiştir. Kadroların yeniden tespit edilmesi ve 
unvan sayısının düşürülmesi büyük bir reform ola
rak ilan edilmiştir. Oysa yapılan iş, sadece biçim
sel bir. düzenlemeden ibarettir. Bir kez, kadro hâlâ 
tanımlanamamıştır, kadro hâlâ hangi niyetle yeni
lirse o tadı veren bir muz gibidir, ne anlama geldi
ği ve ne işe yaradığı belli değildir. Daha doğrusu, 
hizmet hiyerarşisi ile doğrudan ilişkisi kurulamamış
tır. Getirilen düzenleme ile esasen bozuk olan kad
ro piramidi daha da bozulmuştur. Bir örnek ver
mek isterim: 

Bugün konsolide bütçe kadroları sayısı 1 milyon 
183 bindir. Bunların derecelere göre yapılan dökü
müne baktığımızda şu husus dikkati çeker: 1 inci 
derecede yer alan kadro sayısı 30 bindir. 

Salt ıbir fikir vermek ve hafızaları tazelemek içki 
1934'!ü yıllara dönüyorum. 1934 malî yılına ait kad
ro cetveline bakıldığında 1 inci derecede kadro sa
yısının sadece 27 olduğunu görürüz. Bu rakam oran
sal olarak, tüm kadroların yüzde 0,06'sıdır. Benzer 
bir karşılaştırmayı yabancı ülkelerle yaptığımızda 
sorun daha da netlik (kazanmaktadır, örneğin, İngi
liz yönetim hizmetlerinde bu rakam 26'dır. Bu ra
kam, bu hizmet grubunda yer alan. tüm personelin 
yüzde 0,009'udur. Aynı şekilde, Amerika Birleşik Dev
letlerinde genel barem tablosunun 1 inci derecesinde 
yer alan kadroların sayısı 401 adettir. Saygıdeğer 
üyeler, 30 bin 1 inci derece kadrosu olan piramit, 
piramit midir? Neden bu yola gidilmiştir? Bunun 
sebebi basittir; yetersiz ücreti telafi etmek için kad
ro düzeni bir araç olarak yıllarca Türkiye'de kul
lanılmıştır. Şimdi görülüyor ki, piramit yerine dik
dörtgen yaratılmış; işte «reform» adı verilen bu tes
pitte de yapılan iş sadece mevcut bozuk piramidi ya-
sallaştırmalktan ibaret olmuştur^ 

Saygıdeğer üyeler, Sayın Özal Hükümetinin per
sonel rejimini genel bir yasayla düzenleme yerine, 
teşkilat kanunlarına serpiştirilen korsan hükümlerle 
düzenlemeyi tercih etmektedir. Buna örnek, Başba
kanlık Teşkilat Yasasıdır. Buna göre, Başbakanlık 
Müsteşarı başta olmak üzere, tüm idarî mevkilerde, 
uzman ve uzman yardımcılıklarında sözleşmeli per
sonel istihdam edilebilecektir. Bu sözleşme rejimi, 
Devlet Memurları Kanununun dışında bir sözleşme-
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dlir. Bu, hizmet gereği ile ilişkisi olmayan bir imti
yazdır? Eğer bu istihdam biçimi doğru ve ihtiyaçla
ra uygunsa, neden yalnız Başbakanlık, Devlet Plan
lama Teşkilatı, ve-Dış Ticaret ve Hazine Müsteşar
lığı ile sınırlandırılma)ktadır? Geliniz, bu sistem iyiy
se tüm personele teşmil edelim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi personel rejiminin 
ve dolayısıyla Türk memurunun içinde bulunduğu 
durumu da analbaşlıklar altında özetlemek istiyorum. 

Birinci üzerinde duracağım nokta, personel iş
lerinde Türkiye'de merkezî sorumluluk sorunu hâlâ 
askıda bırakılmış, ıbir çözüme kavuşturulamamıştır. 
Bilindiği gibi, personel işlerinin ülke çapında dü
zenlenmesi ve uygulamaların izlenmesi sorumluluğu 
önce Devlet Personel Dairesine verilmiş, daha son
ra, 1970'li yıllardan sonra ağırlıklı olarak Maliye Ba
kanlığına aktarılmıştır,; Şimdi de Başbakanlık devre
ye girmektedir. 

Bugün tam bir kargaşa ve dağınıklık söz konusu
dur. Devlet Personel Dairesinin heyeti lağvedilmiş
tir. Bunun gerekçesi belli değildir; «İşleri geciktir
diği için» denilmektedir. Bugün Devlet Personel Da
iresi heyetsiz çalışan rutin bir devlet dairesi haline 
dönüştürülmüştür. Personel konusunda başarılı so
nuçlar almış ülke uygulamaları göz ardı edilmiştir. 
Amaç, emir kulu bir personel dairesi yaratmaksa, 
bu başarılmıştır., 

Tespitlerimize göre, Devlet Memurları Kanunun
da yer alan 44 adet yetkiden sadece 8'i Devlet Per
sonel Dairesi tarafından müstakilen kullanılmakta
dır. Geriye balan tüm yetkiler ya Maliye Bakan
lığı ile ortaklaşa veya ilişkili olarak veyahut Baş
bakanlıkla birlikte kullanılmaktadır. Bugün 3 üncü 
bir. unsur olarak, Başbakanlık Merkez Teşkilatı da 
merkezî personel sorumluluğunla ortak olmuş du-
rumdadı. 

İkinci üzerinde duracağım nokta saygıdeğer üye
ler, personel rejiminin hâlâ temel taşlarının, yapı 
taşlarının belirlenememiş olmasıdır. 'Biraz önce be
lirttiğim kadro başta olmak üzere, sımf ve derece 
kavramları hâlâ tanımlanamamıştır. Genel idarî hiz
metler sınıfı bohça sınıfı özelliğini korumaktadır. 
'Bugün 15 dereceli barem kuşağının anlamı belli de
ğildir. Dereceler arasındaki parasal farklar o derece 
cüzîdir ki, bu sistemde kişinin terfi etmesi bir an
lam taşımamaktadır. Bu nedenle, terfi de Türkiye' 
de yarı otomatik hale getirilmiştir; oysa terfii siste
mi 1965'te ne hayallerle kurulmuştu. 
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Kademe ilerlemesinde de durum aynıdır, özen
dirici hiçbir yönü yoktur. Bu sorular çözüme ka
vuşturulmadan, sağından solundan birkaç maddeyi İs
lah ederek reform yapılamaz. Türk sisteminde ücre
tin hizmete mi, yoksa kişinin Öğrenim derecesine mi 
bağlı olacağı hususu hâlâ kararlaştırılamamıştır. 

Üçüncü üzerinde duracağım nokta, hizmete al
ma çağdışı usullerle yürütmektedir. Sistemin te
mel taşları atılamadığı için, hizmete alma da gelişi
güzel olmaktadır. Her kurum kendi (personelini ken
disi almaktadır. Hizmete almada, maalesef tavas
sut asıldır. Sınav, genellikle istisnalar dışında, zeva
hiri kurtaran bit kılıftır. Siyasî kayırıcılıkla bürok
ratik kayırıcılık içice, birbirine karışmıştır. Hizme
te almada merkezî sisteme gidilememiştir ve vazge
çileceği anlaşılmaktadır. 

Dördüncü üzerinde duracağım nokta soygıdeğer 
üyeler, kamu görevlilerinin sorunlarına sahip çıka
bilmesi için teşkilatlanma imkânları kısıtlanmıştır. 
Hükümet, âdeta bu durumdan memnun gözükmek
tedir. Devlet Memurları Kanununda yer alan istişarî 
kuruluşlar çalıştırılamamakta ve buna dair hüküm
ler ölü ve arkaik hükümler olarak muhafaza edil
mektedir, 

Beşinci olarak üzerinde duracağım nokta, sıkıyö
netim dahil, olağanüstü koşulların sonucu, bugüne 
kadar yapılan bazt uygulamaların birçok kamu gö
revlisini mağdur ettiği bilinmektedir! Haksızlığa uğ
radığını iddia eden; fakat hakkını yargı kapısında 
arama imkânı bile kendisinden esirgenen çok sayı
da kamu görevlisinin mevcut olduğunu biliyoruz. 
Bu kişiler hakkında Sayın Başbakan acaba ne düşün
mektedir? Hulkukun üstünlüğüne yemin etmiş Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu sorunlara eğilmek zorun
dadır. 

Üzerinde duracaım bir başka konu da, hepimi
zin! bildiği, aylık rejimin Türkiye'de tam bir keş
mekeş halinde oluşudur. Geçmişten bir örnek ve
rerek sorunu netleştirmek istiyorum. 

1929 yılı;-ilk Barem Kanunu Büyük Millet Mec
lisinde görüşülmektedir. Dönemin Maliye Bakanı Rah
metli Şükrü Saraçoğlu, bakınız o günkü personel reji
minden nasıl yakınmaktadır. Zabıtlardan aynen oku
yorum : «Elyevm, Türkiye'de maaş ve ücret namı al
tında verilmekte olan paraların almış olduğu isimler 
o kadar mütenevvi, o kadar çoktur ki, bunların bir 
araya gelmesinden mütevellit vaziyet, içinden çıkıla
mayacak derecede karışık bir hale gelmiştir. Maaş, 
tahsisatı fevkalade, makam maaşı, ihtisas ücretleri, 
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pahalılık zamımı, polislere ve posta memurlarına zam
mı mahsus, zabitan ve mensubun-u askeriyeden bir 
kısmına nefer tayını namları altında verilmekte olan 
para, elyevm vermekte olduğumuz maaşatın bu su
rette vukubulan silsile-i zemaimi, birçok sütunlardan 
terekküp eder bir vaziyete geçmiş oluyor.» 

Şu okuduğum pasaj karşısında Rahmetli Şükrü 
Saraçoğlu şimdiki durumu gönseydü, acaba yukarıda
ki sözlefi söylediğine bin pişman olmaz mıydı?. Çün
kü bugün birbiri içine girmiş 17 tür ödeme söz ko
nusudur. Bunları kısaca arz ediyorum : Aylık, ek 
gösterge, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman 
temininde güçlük zamımı, malî sorumluluk tazminatı, 
özel hizmet tazminatı, yakacak zammı, mahrumiyet 
yeri ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelerde vergi in
dirimi, eğitim ve öğretim ödeneği, emniyet görevleri 
tazminatı, mülkî idare tazminatı, makam ödeneği, 
fazla mesai, çocuk yardımı aile yardımı. 

Saygıdeğer üyeler, bu keşmekeş ve bu bulamaç 
içinde nasıl, bir personel rejimi vardır diyebiliriz 
Türkiye'de?. Eğer bunlar düzeltilmiyorsa, hangi dü
zenlemeye reform adını taka'biliriz.? 

En basit bir örnek vereceğim : «Ek göstergeler» 
diyoruz; yetmemiştir. Türkiye'de 15 barem kuşağı 
kafileri sıralamakta yetmediği için, ek göstergeler ve
rilerek, 'belki yelpaze açılabilir ümidiyle ek gösterge 
ihdas edilmiş, ama ek göstergenin ihdası ancak ve 
ancak belli derecelerde, devlet için önem taşıyan veya 
yönetim sorumluluğu olan mevkiler için öngörülmüş
tür. Bu ibareler metinden çıkarılmıştır bugün. Ek gös
terge dağıtılmaktadır, giderek kapsamı da genişleye
cektir. Neden bütün memurlara ek gösterge verilme
diğini soruyorum. Çünkü, hiçbir kıstası yoktur. Bu
gün sadece Devlet memurlarından 320 bin kişiye ek 
gösterge hakkı 'tanınmıştır. Geriye kalan yarım mil
yondan fazla kamu görevlisine niçin ek gösterge hak
kı tanınmıyor?. Çünkü, bu ek göstergelerin dağıtıl
masında, geçmişte ihdas nedeni olan gerekçe ortadan 
'kalkmıştır. Bunun için, (Sayın Hükümeti bu konuda 
bir düzenleme yapmaya davet ediyorum. 

Saygıdeğer üyeler, bugün tazminat sistemi, demin 
arz ettiğim gibi, görülmemiş boyutlarda yemden hort-
latılmıştır. Hele çift maaşla istihdam yolunun açıl
ması da bir skandaldir bence. Aslında, bütün diğer 
dairelere örnek olması gereken Başbakanlık Müste
şarının da bu kervana, yasanın bir hükmünden yarar
lanarak katılmış olmasını üzüntüyle karşılıyorum. En 
kışa zamanda yasada açık hüküm konularak, çift 
maaşlı memuriyet ve istihdama son verilmelidir. (HP 
sıralarından alkışlar.) 
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Saygıdeğer üyeler, ödeme rejimi miktar itibariyle 
yetersiz, dağılım itibariyle adaletsizdir. Tespitlerimize 
göre, 423" bin kamu görevlisi 26 bin liranın altında 
ücret almaktadır. 1985'te de durum değişmeyecektir; 
31 bin liranın altında ücret alacakların sayısı 450 
bin civarında olacaktır. Yarım milyon küçük memur 
kaderine terk edilmiştir. Bunların üstündeki memur
lar da yaşam savaşı vermektedir. Belli .sayıda strate
jik meslek mensuplarına sağlanan sınırlı [imkânlar dı
şında, verilen ücret, âdeta işsizlik sigortası ödeneği 
gibidir. 

1930'larda Cumhuriyet Altını 8,5 lira idi. 1952 
Barem Kanununa göre, 1929'da en az ücret alanın 
maaşı 40 lira idi ve net ödeme esası vardı. O tarihte, 
yani 1930'larda en az maaş alan bir devlet memuru, 
yaklaşık 5 adet Cumhuriyet Altınını bir aylık maaşı 
ik ala'bilirdi. Bugün en alt düzeyde bulunan bir me
murun aylığı ile bundan bir tanesi bile alınamamak^ 
tadır. Dört nüfuslu bir işçi ailesinin (1984 yılı fiyat
larıyla) geçinebilmesi için en az 71 102 TL. gerek
mektedir. Asgarî ücret bugün net 17 bin lira olduğu
na göre» acaba asgarî ücret altında ücret ödenen bu 
kimseler tamamen kaderleriyle mi başbaşa bırakıl
maktadır?. 

Saygıdeğer üyeler, memurlar borçludurlar. Me
mur, 1984 yılında, 1983'e oranla daha yoksullaşmış 
ve daha çok borçlu duruma gelmiştir. 1983 yılında 
Emekli Sandığından 534 bin kişi 22 milyar lira borç 
almıştır, 1984 yılının ilk 9 ayında ise borç alanların 
sayısı 537 bine ve aldıkları borç miktarı da 33 mil
yar liraya ulaşmıştır. Bu da, memurun ayakta dura
bilmek için nasıl bir uğraş verdiğini göstermektedir. 

Bugün memurlar, genel olarak 30 günlük kazanç
la ancak İ7 gün geçinebilme şansına sahiptirler. 
1' inci dereceden en yüksek artı göstergeli bir görev
den, 30 yıllık bir hizmetten sonra emekli olmuş bir 
kamu görevlisinin aldığı ikramiye ile ancak bir daire
nin 1/3'üne sahip olunabilmektedir. Daha alt dere
celerden emekli olmuş memurların vay haline. 

- Saygıdeğer üyeler, (sözlerimin sonuna geliyorum. 
Memur aylıklarına bugüne kadar yapılmak istenen 
zamlara karşı ileri sürülen teze de değinmek istiyo
rum. 

Söylenmektedir ve denilmektedir ki; istikrar tara
fı ekonomistler ve politikacıların paylaştığı bu teze 
göre, «Eğer memur aylıklarına hemen zam yapılacak 
veya yüksek oranlarda zam yapılacak olursa enflas
yon artar. Sayın Özal da bu tezi benimsemiş gözük
mektedir. Dün bu kürsüden ifade ettikleri gibi, geç-
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misten, yani 1977'lerden biriken ihmalleri birden te
lafi yoluna gidersek, enflasyon ateşini yeniden kö
rüklemiş oluruz. 

Saygıdeğer üyeler, bu, bize göre doğruluğu sıfır 
olan bir yargıdır; memur ve işçi sırtından istikrar 
arayanların sloganıdır, bu bir sosyal tercih sorunu
dur. Tercihiniz bu olunca, bahanesini bulmak kolay 
olur. Bugünkü verilere göre, ücret ve maaş gelirleri
nin millî gelir içindeki payı yüzde 20'lere düşmüş
tür. Bu zümrenin talebini kısacak ve baskı altına 
alacak tedbirlerin fiyat ar tıslarını kontrol etmede bir 
etkisi söz konusu olamaz. Önemli olan, millî gelir
den yüksek pay alan kâr, rant ve faiz gelirlerinin ta-' 
lep baskılarını hafifletecek tedbirlerin alınmasıdır. 
Hükümet, zamdan âdeta zevk alır duruma gelmiştir, 
bize göre âdeta zamkolik olmuştur; bundan mutlaka 
vazgeçmesi gerekir. 

Son bir noktaya daha değinerek sözlerime son 
veriyorum. 

Enflasyondan en çok zarar gören memurların ge
lirlerini artırıp, geçmişin vebalini temizlemek zorun
dayız, Büyük Millet Meclisi olarak bunu yapmak zo
rundayız. Hükümet yapm*yorsa, Hükümeti bu yolda 
imale etmek ve zorlamak zorundayız. 

Fiyat artışları ücret artışının altında kalmadıkça, 
Türkiye'de sosyal bir dengeden söz edilemez. Hedef, 
emeği ile geçinen insanların geçinme endekslerinin 
ardında tıknefes koşması ve yetişir gibi olunca se
vinen zavallı yaratıklar olmaktan çıkarılmasıdır. Bu
gün, resmî mesai dışında ikinci bir iş aramayan me
mur yok gibidir. Öte yandan, bir uluslararası rapor
da açıkça belirtildiği gibi, aynen okuyorum : «Bü
rokratların maaşları, özel sektörde aynı İşi yapanlara 
göre oldukça azdır, bu nedenle bürokraside; Hü
kümet bize para verirmiş gibi davrandığı sürece, biz 
de çalışırmış gibi yaparız düşüncesi hâkimdir» de
nilmektedir. Memura zam talepleri her zaman IMF 
istikrarcılarının çarpık gölgesiyle karşılaşır. IMF'den 
aferin almayı her şeyin önünde tutan bu Hüküme
tin, memur sorununu çözebileceğine İnanmıyorum. Sa< 
yın Hükümet personel sorunu çözmenin, köprü, ba
raj gelirlerini SE. toraktan çok daha zor olduğunu an
lamıştır umudundayım. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından «Bra
vo;;. sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Söz sırası Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 

Rüştü Kâzım Yücelen'in; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Sayın Yücelen, süreni/ Sayın Adnan Tutkun'Ja 
beraber bir saattir. 

ANAP GRUBU ADINA RÜŞTÜ KÂZIM YÜ-
I ÇELEN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1985 Yılı Bütçe Tasarısının Başbakanlık Bütçesi hak
kında Anavatan Partisinin görüş ve düşüncelerini 

I arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. 
I Sözlerime başlamadan evvel, Anavatan Partisi Gru-
I bu ve şahsım Ldına Yüce Heyetinizi saygıyla selam-
I lanın. 

I Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, Anavatan Par-
I tisi, siyasî parti olarak tescil edilip resmen kurulu-
I şunu müteakip, daha önce uzun yıllar devlet çarkı

nın dişleri arasında görev yapan kıymetli kurucula-
I rıyla, devletin kaptan köşkünde uzun süre kalan Ge-
I nel Başkanımız Sayın Turgut Özal Başkanlığında 
I toplanarak, memleketimizin altı temel meselesini tes-
I pit etmişti. Neydi bu altı temel mesele? 

1. Başkomutan Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrıl-
I mayarak millet iradesinin gerçekleşmesini sağlayan 

ve demokrasiye bağlılığını her zaman bütün dünya
ya gösteren Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sayın Cum-

I hurbaşkanımız önderliğinde 12 Eylül 1980 tarihinden 
| sonra ülkeye yeniden getirdiği huzur ve güven orta-
I minin devamı, 

2. Çiftçi, işçi, memur, esnaf ve emeklinin mey-
I dana getirdiği ortadireğin güçlendirilmesi... (MDP sı

ralarından alkışlar) 
I Evet, ortadirek güçlendiği için 25 Martta gücünü 
I göstermiştir. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim devam edin. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN {Devamla) — 3. İş-
I sizlik, 
I 4. Konut, 
I 5. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere kal-
I kınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesi, 
I 6. Bürokrasi. 
I Anavatan Partisi, aziz milletimize bu temel me-
I seleler üzerindeki görüşlerimizi ve çözümlerini anla-
I tarak, Yüce Türk Milletinin o yanılmaz sağduyusuy-
I la demokratik nizama olan inancına ve sahipliliğine 
I güvenerek 6 Kasım 1983 seçimlerine iştirak etmiştir. 

I Aziz milletimiz de hizmeti ibadet kabul edip, 
f «Halka hizmet, hakka hizmet» diyen Anavatan Par-
I tisine, özellikle 34 sene Devletin her kademesinde 
I halkına hizmet veren, Devlet çarkının her dişlisini 
I tanıyan Sayın Turgut Özal'ın kişiliğini göz önüne 
I alarak tevaccüh göstermiş ve kutsal oylarıyla parti-
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mizi iktidara getirmiştir. Bu vesileyle aziz halkımıza 
bir kere daha bu kürsüden minnet duygularıyla te-
eşkkür ediyoruz. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

7 Aralık 1983 günü Sayın Cumhurbaşkanımız ta
rafından görevlendirilen Sayın Başbakanımız Tur
gut özal tarafından kurulan Hükümetimiz, Türk si
yasî tarihinde ilk defa seçimden önce söylediklerini, 
seçim beyannamesinde vaat ettiklerini Hükümet Prog
ramına* aynen aktararak Yüce Mecliste okudu ve 24 
Aralık 1983 tarihinde Yüce Heyetinizin verdiği gü
venoyuyla Büyük Türk Milletine hizmete başladı. 

Hepinizin hatırladığı gibi, Hükümet Programını 
okurken Başbakanımız Sayın Turgut özal, engin bil
gisi, iş bilir, iş bitirici hasletleriyle memleketimizin 
Î983 yılı sonundaki durumunu da apaçık bir şekilde 
dile getiriyordu. 

Müsaade ederseniz az sonra söyleyeceklerime 
esas teşkil etmesi yönünden Hükümet Programından 
bazı pasajları aynen okumak istiyorum. Memleketin 
iki anameselesİni birden ele alması yönünden 7 nci 
sayfadan başlıyorum, 

Hükümet Programını takdim ederken Sayın 'Baş
bakanımız şöyle demiş : «Sayın Cumhurbaşkanımız 
7 Aralık 1983 günü Parlamentoda yaptıkları konuş
malarında, milletvekillerini bekleyen birçok sorun
ların başında anarşi ve terörle mücadele, ekonomik 
sıkıntılar ve çıkarılması gereken kanunlar gelmekte
dir buyurmuşlardır» diye başladıktan sonra devam 
etmiş : 

«Sayın üysler^ önümüzdeki dönemde Türkiye'yi 
çetin meseleler beklemektedir. 12 Eylül yönetimi sa
yesinde anarşi ve terörle mücadelede büyük mer
haleler kat edilmiş, anarşi ve terör sindirilmiş ve so
kaklar tekrar yürünebilecek hale gelmiştir. Ancak bu 
konudaki bütün iyiniyetli gayretlere rağmen henüz 
anarşinin kökü kazınamamıştır. Kışkırtıcı mihraklar 
ve elebaşların bir kısmı yeraltına sinmiş ve tekrar 
meydana çıkmak için fırsat kollamaktadırlar. 

• "5f974*ten başlayarak, '12 Eylül 198Q'e kadar anar
şik olayların gelişimini tetkik ettiğimizde, bu dönem
de anarşinin çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. Son 
üç yıllık dönemde anarşik olaylar süratle gerilemiş; 
olay ve ölü, yaralı sayıları bakımından yapılan de
ğerlendirmelere göre, 1975 yılındaki göstergelere ka
dar düşürülmüştür. Ü 2 Eylülden sonra anarşi jle mü
cadele konusunda gösterilen bu başarının devam et
tirilerek anarşinin ortadan kaldırılmasına çalışacağız. 

Muhalefetiyle, iktidarıyla, yasama ve yargı or
ganlarıyla, eğitim sistemiyle, basınıyla, sendikalarıy
la, radyo ve teievizyonuyla bütün meşru güçler bu 
konuda el ele vermelidir» demişti Sayın Başbakan. 

Grubum adına anarşi ile mücadelede el ele veren 
muhalefet, iktidar, yasama ve yargı organlarıyla, 
eğitimcilere, basına, sendikalara, radyo ve televiz
yon ve bütün meşru güçlere Yüce Meclisin huzurun
da teşekkür ediyorum, 

Ancak, yer altına sinen kışkırtıcı mihraklar, ele-
başlar ve hâlâ içinde kıpırdanması olanlar da şunu 
bilsinler ki : Eğer içlerindeki illet tohum tekrar ye
şermeye yüz tutarsa özal Hükümeti, başta Türk Si
lahlı Kuvvetleri olmak üzere bütün meşru güçleriyle 
'başlarına balyoz gibi inecektir. Hükümetimiz bu ko~ 
nuda her türlü tedbiri almıştır. 

Başbakanımız Sayın Turgut özal, 19 Aralık 1983 
günü Yüce Heyetinize sunduğu Hükümet Programın
da Türkiye'nin meselelerinden millî ^birlik, asayiş ve 
huzurun temininden sonra ikinci sırayı alan iktisadî ve 
sosyal-meseleler hakkında da 1983 yılı sonunda gö
rüntüyü sergilemişti. 1950 yılından bu yana Türk 
ekonomisinin durumuna değindikten sonra 1977-1979 
yılları arasında ekonomik kriz, 24 Ocak 1980 karar
larının alınışı, istikrar programının sonucu olarak 
enflasyonun aşağı çekildiği anlatılmıştı. 1979-1980'de 
yüzde lOO'ün üzerinde olan enflasyon hızı 1981'de 
yüzde 36'ya 1982'de yüzde 25'e indirilmiştir. 1979'da 
gerilemeye başlayan gayrî safi ımillî hâsıla 1981 'de 
yüzde 4,2, 1982'de yüzde 4,4'lük artış göstermiştir; 
1983'te de yüzde 3,2'lik bir artış olmuştur. 

Bu rakamları aktardıktan sonra 1984 yılında alı
nan ekonomik kararların hangi şartlarda alındığını 
vurgulaması ve" 1985 yılı Bütçesi hazırlanırken nele
re dikkat edildiğinin açıklanması bakımından tekrar 
Hükümet Programının 10 ve 11 inci sayfasında ne
ler dendiğini bir kere daha hatırlatmakÜsterim. Şöy
le demiş Sayın Başkanımız; aynen okuyorum : 

«Muhterem üyeler, üzülerek belirtmemiz gerekir 
ki, 1982 yılı sonlarından itibaren ekonomideki bu 
müspet gelişme eğilimi tersine dönmeye başlamış, 
özellikle 1983 yılının ikÜnci yansından sonra bu kö
tüye gidiş hızlanmıştır. 

1983 yılı için yüzde 20 enflasyon, yüzde 4,8 kal
kınma hızı, 7 milyar dolar ihracat hedefi öngörül
müştür. Ancak 1983 yılı sonunda programlanan he
deflerin bir hayli gerisinde kalınacağı, kalkınma hı
zının yüzde 3 civarında olacağı, ihracatın geçen yılın 
seviyesıinde gerçekleşebileceği ve enflasyonun yüzde 
10'a yaklaşacağı anlaşılmaktadır. 
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Son üç aylık enflasyonun .gidişi şayet müdahale 
edilemezse önümüzdeki yıl için ciddî bir tehlike teş
kil edecektir. Şurasını 'belirtelim ki, enflasyonla mü* 
cadelede fiyatlar genel seviyesinin azalış veya artış 
eğiliminde oluşu fevkalade önemlidir. Gittikçe hız
lanarak artış gösteren bir enflasyonu tekrar düşüre
bilmek son derece zor bir iştir. 1984 yılı hedefi olan 
yüzde 25'lik enflasyon oranına ulaşabilmek, bu se
beple ilave bir gayret ve fedakârlığı gerektirecektir. 
1983 yılındaki tablo enflasyonu kontrol etmenin ne 
kadar zor ve ne kadar dikkat isteyen bir iş olduğunu* 
bir defa daha göstermiştir. 

Değerli üyeler, diğer taraftan KİT ürünlerinde 
gerekli ayarlamalar zamanında-yapılamadığı için özel-

. İlikle son altı ayda Merkez Bankası kaynaklarına mü
racaat artmış, bu durum da enflasyonu ciddî bir şekil
de körüklemiştir. Şirket ve banka kurtarma operas
yonlarına büyük miktarlardaki meblağları tahsis et
menin doğurduğu mahzurları uzun uzun anlatmayı 
gereksiz buluyorum. 

Bu olumsuz tablo maalesef burada bitmemekte-
dir. 1983 yılında vatandaşın tasarruflarına enflasyon 
oranının üstünde bir gelir verme politikasından sapıl
mış, bunun neticesinde banka tasarruf mevduatları 
artış hızı 1982 yılma göre gerilemiş, tasarrufların bîr 
kısmı 1980 öncesi olduğu gibi yine altına, lüks gayri-
merikule ve lüks tüketime yönelmiştir. 

1983 yılında takip edilen para, vergi ve harcama 
politikaları ile tasarrufu caydırıcı uygulamalar ve ge
rekli ekonomik kararların zamanında tam olarak 
alınamaması, 1983 yılı Bütçe dengesini büyük ölçüde 
zedelemiş ve ödemelerin aksamasına sebep olmuştur.» 

Dikkatinizi çekiyor ve okumaya devam ediyorum: 
«Bütün bu olumsuz gelişmeler gerekli tedbirler alına
madığı takdirde 1984 yılı Bütçesinde esasen mevcut 
olan açığın daha da artması neticesini doğuracaktır. 

Sayın milletvekilleri, yanlış ekonomik politikalar 
uygulanırsa refah değil, fakirlik yaygınlaşır. Türkiye, 
bu acı tecrübeyi 1980 öncesi uygulanan enflasyomst 
politikalarla yaşadı. Sadece 1978 ve 1979 yıllarındia 
memurun, işçinin, dar gelirlinin satın alma gücü yarı 
yarıya azalmıştır. Enflasyonu dizginlemek çok zor 
bir iştir. Yaptığımız işin kıymeti hemen fark edilmez. 
Ancak; sosyal ve adaletçi politika uygulamanın, ge
lir dağılımını iyileştirmenin anahtarı da enflasyonun 
azaltılmasıdır. Bu bakımdan, içinde bulunduğumuz 
şartlarda, başta işsizlik ve gelir dağılımındaki düzen
sizlik olmak üzere sosyal göstergelerin de müspet ol
madığına işaret etmek isteriz, 

I Bütün bu anlattıklarımızın gayesi geçmişi kötüle
mek değil, 1983 Aralık ayında Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartları Yüce Milletimizin huzurunda tes-

I pit etmek ve gelecekte Hükümetimizin yapacakları 
daha iyi açıklayabilmektir» diyordu Sayın Başbaka
nımız. 

Bütün bunları yorumsuz olarak bilgilerinize arz 
ediyorum. 

Bütün bunları daha Hükümeti kurar kurmaz gö
rüp bilen Sayın Turgut özal'ın elinde geleceği gören 
dürbün mü vardı?. Hayır. Bu, bilgi ve ihtisas işidir, 
ekonomiyi bilmektir. 

Bu tabloyla 1984 yılına giren Hükümet aldığı ted
birlerle enflasyon hızının süratle aşağılara indirilme
sini hedeflemiştir. Uzun vadede yüzde 10 seviyesine 
düşürülmeye çalışılacak olan enflasyonla mücadele 
ederken, diğer taraftan da ihracat ve döviz sorunu
nu süratle halletme yollarını aramıştır. 

özal Hükümeti, Hükümet Programında yer alan 
ve Yüce Milletimize vaat edilen hizmetlerin büyük 
bir bölümünü yerine getirmiş ve diğerlerini de planla
nan zamanda sonuçlandırabilmek için çalışmalarına 
aynı hız ve gayretle devam etmektedir. 

İktisadî gelişmenin hızlandırılması, sosyal denge
nin birleştirilmesi, fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına 
göre gelişme arzularının teşvik edilmesi, fertler ara
sında gelir dağılımı farklarının azaltılması, bölgeler-
arası gelişmişlik farklılıklarının asgariye indirilmesi, 
fakirliğin kaldırılarak refahın yaygınlaştırılması ikti
sadî politikamızın esasını teşkil etmektedir. 

öaym Başbakan ve Hükümetin bugüne kadarki 
başarılı hizmetlerini Anavatan Partisi olarak şükran
la karşılıyoruz. Esasen Milletimizin kendisine doğru 
hedef gösterildiği, önüne konulan manialar kaldırıl
dığı, birlik ve beraberliğim bozulmadığı müddetçe 
aşamayacağı engel, çözemeyeceği mesele yoktur. İşte 
bu doğru hedefi özal Hükümeti gösteriyor ve manile
ri de- bir bir kaldırıyor. Asil Milletimize lâyık oldu
ğu en iyi hizmeti verebilmek ve bunu gerçekleştire
bilmek anahedefimizdir. 

Faizlerin yükselmesi de enflasyonun bir sonucu
dur. Mevduat faizlerine verilen yüksek faiz, lüks tü
ketime yönelen tasarrufu geri çekmiştir. Boğaz Köprü
sü gelir ortaklığı senetlerini de aynı amaç içinde mü
talaa edebiliriz. Geçen hafta satışa çıkarılan gelir or
taklığı senetleri bir saatte bitmiş ve bir günde altın 
fiyatlarında 300 liralık bir düşmeye sebep olmuştur. 
Demek ki, altın ve lüks tüketime yönelen para geri 
tasarrufa çekilmiştir. Bir sene önce köprünün mülkiye-
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ti satılacak diye korkanların, sattırmam da sattırmam 
diye tutturanların Sayın özal'dan ekonomi dersi ala
rak, bir senede köprünün kendinin değil de, gelirinin 
satıldığını öğrenmeleri de 'bugün biziım için' bambaşka 
bir mutluluktur. 

NECDET CALP (Ankara) — Evvela sizin öğren
meniz lazım. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Enf
lasyon yüzde 10 seviyesine düştüğü zaman faiz nis
peti de yüzde 13-14'lere inecek, Türk parasının do
lara karşı değer kaybı da duracaktır. Alınan ekono
mik: tedbirler, kısa zamanda neticesi alınabilen bir 
konu değildir. Bu, dünyanın her yerinde de böyledir. 
İngiltere yüzde 15'lik fiyat artışını yüzde 5'e indir
mek için 2,5 sene bekledi. Amerika yüzde 14'lük fi
yat artışını yüzde 5'e indirmek İçin 3,5 senedir uğraşı
yor. Fiyatları aşağıya çekmekte başarılı olmak için 
sabır göstermek ve alınan doğru ekonomik kararları 
hiç saptırmadan tatbik etmek lazımdır. 

Aldığı doğru kararları bilgi ve tecrübesinden aza
mî istifadeyi sağlamamız gereken Sayın Başbakanımı
zın önderliğinde saptırmadan uygulayan Özal Hü
kümeti 1985 Bütçesini de hazırlarken enflasyonla mü
cadeleyi esas almıştır... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ve 
başarılı olamamıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (Devamla) — İn

şallah 6 ayda göreceğiz sayın milletvekili. Tekrar bu 
kürsüden inşallah bunu da tartışacağız. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Yücelen, 
lütfen efendim. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — 1984 
yılına girerken yüzde 60 olan enflasyon hızı, Ce-
nâb-ı Allah'ın izniyle 1985 yılına girerken aylık yüz
de 2 civarında olacaktır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — işi
nizin Allah'a kaldığı belli oldu. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Bu 
da 1985 yılında fiyat artışına yüzde 25 dolaylarında 
gem vurulabileceğinin göstergesidir... 

'ÖMER KU'ŞHAN (Kars) — Her işimiz Allah'a 
kaldı sayın ırüilletvdfcili. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Biz 
her şeyde Allah'a güveniyoruz. 

1984 yılında para arzı dikkatle kontrol edilmiş ve 
halen de titizlikle konltrol eıdllmıelkıtedir. Yasakçı, en
gelleyici ve korumacı 'iktisadî politikalardan ekono
mimiz kurtarılmıştır. Kambiyo mevzuatı basitleştiril

miş, ithalat serbestleştirilrcıiştir. Etkin gümrük kont
rolü sağlanmış, ithalat ve ihracat dengesi kurulmuş
tur. Sigara ithalatı ile sigara kaçakçılığı önlenmiş, ka
çak çıkan dövize mani olunmuş; hem vergi geliri art
mış ve hem de Toplu Konut Fonuna aktardığı para
larla konut sorununun çözümü için gerekli kaynağı 
sağlamıştır. Yatırım politikası kısa zamanda netice 
alacak, kendini süratle geri ödeyecek projelerle bes
lenmiştir. «Bütçe açıklarının makul bir seviyede tu
tulmasına önem verilecektir» diye Hükümetimiz, 11 
aylık icraatında da, 'bu konuda gerekli hassasiyeti 
göstermiştir. 1985 yılı Bütçesinin de aynı hassasiyet 
ve denklik içinde hazırlandığını görüyoruz. 

Devlet memurlarına yüklenen sorumluluk yanın
da, durumlarının iyileştirilmesi maksadıyla ek göster
ge sistemi sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuş, maaş
larda uygulanan katsayının ekonomlik konjonktüre 
göre yıl içinde ayarlana'bilmesi imkânı getirilmiştir. 
Ek göstergelerin gelecek iki yılda tedrici artışı öngö
rülerek maaş yelpazesinin kariyer ve kıdem lehine 
geliştirilmesi sağlanmıştır. Getirilen otomatik kade
me ilerlemesi sistemiyle Devlet memurunun terfisin-
dekİ gecikme önlenmiştir. Başarılı devlet memurunun 
ödüllendirilmesine işlerlik kazandırılmış ve böylece 
devlet memurunun başarılı olması teşvik edilmiştir. 
Maaş ve ücretlerdeki dengesizliğin de önümüzdeki 
zamanda halledileceğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, «Allah kimseyi devlet kapı
sına düşürmesin» sözcüğünü bir daha kullandırma
mak için iktidara gelen Anavatan Partisinin bu gö
rüş doğrultusunda, Sayın özal Hükümeti Programın
da, «Devlet müesseselerinin kuruluşunda ve işleyi
şinde temel prensip işlemlerin müessir, süratli ve 
verimli bir şekilde yürütülmesidir. Bunun içün siste
min açık, basit ve kolayca - anlaşılır olması şarttır. 
Devlet kuruluşlarının hakikî ve hükmî şahıslarla mü
nasebetlerinde itimat esas, şüphe istisna olmalıdır» 
diyerek bürokrasimin üzerine gideceğini vurgulamış 
ve ilk icraatıyla da Bakanlar Kurulunun yapısını de
ğiştirmiş, ekonomik idarede karar ve hizmet bütün
lüğü sağlamımış ve Başbakanlık ve Devlet 'bakan
lıklarıyla diğer hizmet hakanlıklarının görevleri ve 
fonksiyonları yeniden düzenlenmiş ve hakanlık sayı
sı 21'e indirilerek idarede etkinlik, sürat ve tasarruf 
imkânı sağlanmıştır, idarî yapı ve mevzuat toplum 
ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilmiş; idarî yapı 
zaman ve kaynak israfına yol açmayacak hir anlayışla 
yeniden gözden geçirilmiştir. Çıkarılan yönetmelik 
ve kanunlarla bürokrasi azalmış; işçinin iişi bir ba-
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kanlıkta, çiftçinin işi bir bakanlıkta, esnaf ve sanat
kârın işi bir bakanlıkta biter hale gelmiş ve vatandaş 
kapı kapı dolaşmaktan kurtarılmıştır. Bu düzenleme
lerle idarenin millete hizmet için var olduğu kanıt
lanmış ve herkes anlamıştır ki Devlet, millet için 
vardır, milletin emrindedir; Devlet teşkilatı da Yü
ce Milletinin malıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu idarî düzenlemelere uy
gun olarak Başbakanlık Teşkilat Kanunu da değiş
miştir. -Anavatan Partisi Grubu adına konuşacak di
ğer arkadaşım, Başbakanlık Teşkilat Kanunu hak
kında ve personel rejimi 'hakkında daha geniş bilgi 
arz edecektir. Yeniden düzenlenen kanunla Başbakan
lığın görevleri Yüce Meclisinizee şu şekilde belirtil
mişti; müsaade ederseniz başlıklar halinde veriyorum: 

Bakanlıklararasında işbirliğini sağlamak. Hüküme
tin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek. 

Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine 
getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak. 

Devlet teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde 
işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek. 

Kanun, 'kanun hükmünde kararname, tüzük, yö
netmelik ve karar tekliflerinin Anayasa ve diğer mev
zuata uygunluğunu incelemek. 

Mevzuat hazırlama usul ve esaslarıyla ilgili ilke
leri tespit etmek ve geliştirmek. 

İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve 
verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi; ida
rî usul ve işlemlerin basitleştirilmesi. 

Devlet teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini 
geliştirmek. 

Türk devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihî, 
hukukî, idarî, ekonomik, ilmî doküman ve belgeleri 
toplamak; arşiv kurmak. 

Devlet işlerini koordine etmek. 
Yüce Meclisimizce bilinen bu görevleri tekrar et

memin sebebi, Başbakanlık Bütçesi çerçevesinde ya
pılacak olan işlerin genişliğini bir kere daha vur
gulamak içindir. 

Beşinci 'Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk yılının 
'bütçesi olan 1985 Yılı Bütçesinin 'toplumumuzun re
fahını artıracak ve takip edilen İstikrar politikasının 
başarıya ulaşmasını sağlayacak önemli unsurlardan 
biri olduğuna 'inanıyoruz. Genel bütçenin 'bir parçası 
olan Başbakanlık Bütçesi de 'bu politika ve prensip
lere uygun olarak, Başbakanın ve Başbakanlığın Ana
yasa ve kanunlarla verilen yukarıda saydığımız gö
revleri en iyi bir sakilde yürütebilmesi İçin gerçekçi 
bir şekilde hazırlanmıştır. 

Başbakanlığın 1985 Bütçe Tasarısında yer alan 
ödeneklerin 1984 Yılı Bütçe Kanununda yer alan öde
neklerle mukayesesi yapıldığında, carî harcamalarda 
yüzde 41'lik; 806 milyon 534 bin liralık bir artış, 
yatırım harcamalarında yüzde 17'Mk; 440 milyon lira
lık bir azalış, transfer 'harcamalarında yüzde 68'li'k; 
260 milyon 692 bin liralık artış olduğu görülmektedir. 
Cari harcaımalardaki artış, görevlerin genişlemesiyle 
kadro sayısının 858'den 1 465'e yükselmesinden, ça
lışanlara yeni malî 'imkânların sağlanmış olmasın
dan ve 2954 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ödenekleri
nin Başbakanlık Bütçesinde yer alımasındandır. Trans
fer harcamalarındaki 260 milyon 692 bin liralık faz
lalık da, geçen yıl yatırım harcamalarında yer alan 
kamulaştırma ödeneklerinin bu yıl transfer harcama
sında yer almasındandır. Başbakanlık hizmetlerinin 
1985 yılındaki giderleri için 5 082 160 000 liralık öde
nek ayrılmıştır. 

Başbakanlık 1985 Yılı 'Bütçesi, «Bütçe Çağrı
sızdaki ilkelere, Maliye ve Gümrük 'Bakanlığının ya
yınladığı «Bütçe Hazırlama RebJberbndeki esaslara uy
mak suretiyle hizmet - maliyet, maliyet - fayda iliş
kili kurularak büyük bir tasarruf anlayışı içerisinde 
hazırlanmıştır. 

Bu bütçenin hazırlanışında emeği geçen teknokrat
lara, Plan ve 'Bütçe Komisyonunun değerli Başkan 
ve üyelerine, beni sabırla 'dinleyen Yüce Meclisinizin 
siz değerli üyelerine kalbi teşekkür eder, 1985 Yılı 
Başbakanlık Bütçesinin Vatanımıza, M'illetımize ha
yırlı olması dileğiyle saygılarımı sunarım. (ANAP sı
lalarından alkışlar.) 
! BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücelen. 
I Sayın Hasan Adnan Tutkun; buyurun. Sayın Tut-
jkun, arkadaşınızdan kalan konuşma süresi 37 
dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN ADNAN TUT
KUN (Amasya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 1985 Malî Yılı Basbaikanlik Bütçesi 
hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüş ve dü
şüncelerini arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda 
bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Başbakan ve si
yasî iktidarın bağlı olduğu önemli unsurlar, parti prog
ramı, seçim beyannamesi ve hükümet programıdır. 
Parti programı ile 'Başbakan ve siyasî iktidarımız, 
parti teşkilatına, parti grubuna ve kendisine oy veren 
seçmenlere, yani bizi iktidara getiren Aziz Milleti
mizin çoğunluğuna bağlı bulunmaktadır. Seçimlerde 
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anlatmaya çalıştığımız Seçim Beyannamemiz ile top-
yekûn milletimize bağlı bulunmaktadır. Hükümet 
Programı ile de Yüce Meclisin itimat ve güvenine 
mazhar olabilmek için Yüce Meclise bağlı bulun
maktadır. •. • 

Arz etmeye çalıştığım bu çerçeveye bağlı olarak 
hepimizin malumu olduğu üzere, Yüce Türk Mille
tinin yanılmaz sayduyusu ve demokraıtsiye olan inan
cıyla 6 Kasım 1983 seçîmlerûinıde Anavatan Partisi 
çoğunluk iktidarı olmuştur. Bu demektir ki, parti 
programımız ve seçim beyannamemiz Aziz Milleti
mizce kabul edilmiş ve desteklenmiştir. Sayın Cum
hurbaşkanı 7 Aralık 1983 günü Anavatan Partisi Ge
nel Başkanı Sayın Turgut ÖzaTa 'Hükümeti kurma 
görevini tevdi etmiş ve kurulan Hükümeti 13 Ara
lık 1983 günü kabul etmişlerdir. Sayın Başbakanımız 
Turgut Özal tarafından 19 Aralık 1983 tarihinde Hü
kümet Programı Yüce Mecliste okunmuş ve görüş
meler tamamlandıktan sonra 24 Aralık 1983 tari
hinde Hükümetimiz güvenoyu almıştır. Bu demektir 
ki, Anavatan iktidarı Hükümet Programıyla Yüce 
Meclisin itimat ve güvenine mazhar olmuştur, 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak 
seçim beyannamemizde neler vaat ettiysek Hükümet 
Programımızda da bu hususlara aynen yer vermiş bu
lunmaktayız. Öngördüğümüz tedbirler, uzun yılların 
tecrübesine ve memleketimizin gerçeklerine dayan
maktadır. Her şeyin başında gayret, fedakârlık ve 
kararlılığın geldiğine, inanıyoruz. Bunun için de te
mel mesele saydığımız belirli konulara büyük önem 
ve ağırlık verdik ve tüm gayret ve kaynakları bu 
konular üzerine teksif ettik. Burada Sayın Başba
kanımız Sayın Turgut özal'ın dün bütçe görüşmele
rinde değindiği bu konular üzerine değinmeden geçe
meyeceğim. 

Huzur ve güvenin sağlanabilmesi için çocukları
mızı ve gençlerimizi millî, ahlakî değerlerimizi be
nimsemiş, Atatürk ilke ve inkılâplarına 'bağlı, bil
gili, herkese sevgi, saygı ve müsamaha besleyen, 
meselelerimizin millî birlik ve dayanışmayla çözüm
lenebileceğine inanan, medenî birer insan olarak ye
tiştirmek azmi ve inancındayız. 

Anarşi, terör, bölücülük ve aşırı cereyanlarla mü
cadeleye devam etmekteyiz. Bunun için de güven
lik kuvvetlerimizin sayı, kalite, silah, araç ve teçhi
zat bakımından yeterli hale getirilmesine çalışılmak
tadır. Şu ana kadar Yüce Meclisimizin kararıyla, sı
kıyönetim ilan edilen illerimizden 24 il normal ida
reye dönmüş, 9 ilde olağanüstü hale geçilmiş ve 34 
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ilde de sıkıyönetim devam: etmektedir. Huzur ve gü
ven ortamının iyileşmesine paralel olarak kademeli 
bir şekilde bu illerden de sıkıyönetim kaldırılacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, ortadireğin güçlü bir 
hale getirilmesi için Hükümetimiz ilk olarak enflas
yonun aşağıya çekilmesi gerektiğine inanmış ve bu
nu başarmak için de sıkı para politikası uygulamış, 
üretimin artırılmasına çalışmış ve ithalatta kademeli 
olarak liberasyona gidilmiş, böylece tüketicinin ucuz 
ve kaliteli mal alması temin edilmiştir. Bütün bu alı
nan tedbirler ve uygulanan akılcı politikalarla son 
aylarda 1985 yılı için ümit verici düşüşler kayde
dilmiştir. 

Diğer taraftan ortadireğin millî gelirden daha 
fazla pay alması sağlanmıştır. Memur, işçi ve emek
lilerin faturaya bağlanmış harcamalarından vergi 
iadesi verilmeye başlanmıştır. 1984 yılında, hepinizin 
bildiği gibi, 30 bin Türk Lirası için yüzde 10 vergi 
iadesi uygulanmış, 1985 yılı için de bu rakam 50 bin 
Türk Lirasına ve yüzde 15 vergi iadesine çıkarıl
mıştır. 

Esnaf ve sanatkârımızın en önemli güvencesi olan 
işyeri ve işletmesine kavuşabilmeleri için, küçük sa
nayi sitelerine çok büyük önem verilmiş ve pek çok 
şehrimizdeki sitelerimiz yıl içinde tamamlanmıştır. 
Kendilerine makul şartlarda ve yeterli kredi verilme
si sağlanmıştır. 

Yine ortadireğin bir unsuru olan çiftçimiz için ye
terli krediler temin edilmiş, taban fiyatları vaktinde 
ve en iyi şartlarda verilmiştir. Çiftçimiz kaliteli to
hum alabilmiş ve kendilerine her türlü teknik yar
dım yapılmıştır. Burada şunu da açıkça ifade ede
yim : Çiftçimiz 1984'te altın yılını yaşamıştır ve önü
müzdeki yıllarda da aynen devam edecektir. 

Yine ortadireği teşkil eden çiftçi, işçi, memur, es
naf ve emeklinin tasarruflarının en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Tasar
ruflar (bankaların yanında hisse senedi, «Hazâne Bo
nosu,» «Köprü Gelir Ortaklığı Senedi» gibi (menkul1* 
değerlere kaydırılmışitır. İlk pariti olarak çıkarılan 
10 milyar Türk liralık Boğaz Köprüsü Gelir Ortak
lığı Senedinin yarım günden daha az Ibir zamanda şa
şılmış olması, bunun en iyi örneklerden (biri oldu
ğunu gösterir. Bu uygulamaya 1985 yılında da de
vam edilecek ve ayrıca Keban Barajı ve Hil'droelekt-
rik Sanitralı, E - 5 Karayolu, PTT gibi tesislerin de 
gelir ortaklığı senetleri satışa sunulacaktır. Bunlar
dan elide edilecek paralarla yeni yeni yatırımlara baş
lanacak ve yeni iş sahaları açılacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, konut sorunu en önemli 
meselelerimizden biridir. Hükümetimiz konut yapı
mına çok önem verdiğimden buraya bütçe dışından 
kaynak yaratmak için konut fonunu kurmuştur. He
pinizin de bildiği gibi, hem kaçakçılığı önlemek, hem 
>de konut fonuna gelir temin etmek için yabancı siga
ra ithali serbest bırakılmıştır. Sayın Başbakanımızın 
da belirttiği gibi, bu fonun çalışmakta olduğu, bu
güne kadar 67 milyar Türk lirasının t'oplanimış olma-
sıından anlaşılacaktır ve bu miktar, yıl sonuna kadar 
85 milyar Türk lirasını bulacaktır. 

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ve 
kalkınmada öncelikli yörelerimizin geliştirilmesi ve 
bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması 
için her 'türlü tedbir alınmıştır. Fonu ile bir Devlet 
bakanı görevlendirilmiiştir. Yatırım nispetleri 1984'lte 
tüm yatırımların yüzde 19,5'ine yükseltilmiş ve 1985' 
te ise ytüzde 25 hedeflenmiştir. Bu yörelerde tabiî kay
nakların, tarım ve hayvancılığın gelişitirilimesine ve 
ürünlerin değerlendirillmesine yönelik veya istihdamı. 
artırıcı projeler için özel teşvik tedbirleri uygulanma
ya başlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri,, işsizlik meselesinin ülke
mizde uzun yılların birikiimıi olduğu bilinm'ekitedir. Hü
kümetimiz, işisMiğin çözüme kavuşabilmesi için, kal
kınma hızının artmasının gerektiğine inanmaktadır. 
Bu anlayış içerisinde İç tasarruflar ve gönüllü tasar
ruflar teşvtfk edilmiştir. Bu suretle iç tasarrufların 
artırılarak yatırımlara dönüşmesi, işsizliğin çözümün
de önemli rol oynayacaktır. 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza memleketi
mizde iş imkânı sağlanması ve gene işsizliğin azaltıl
ması için yabancı sermaye ve krediden istifade etme
nin zaruretine inanıiyoruz. 

işlemleriyle nüfus, ehliyet alma, pasaport çıkartma gi
bi hizmetlerdeki basitleşmeleri örnek olarak göstere
biliriz. 

Muhterem milletvekilleri, meselelerimizin daha ko
laylıkla ve daha süratle çözüme kavuşturulabilmesi 
için her şeyden önce hukukî esasların ve idarî yapı
nın bunu sağlayacak hale getirilmesi zarurî görül
müş, bu bakımdan günün sarflarına uygun olmayan, 
eskimiş, yavaş işleyen kaynak ve zaman israfına yol 
açan idarî yapı ve hukukî esaslar gözJden geçirilerek 
yeniden düzenlenmiştir. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, 19 Ekim 1984 ta
rih ve 18550 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe giren 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hak-
Kinda Kanun Hükmünde KararnanWnin Değiştirile
rek Kabulü Hakkımdaki Kanunla yeniden düzenlenen 
Başbakanlik Teşkilatı, Anayasamıziin 109 ve 112 nci 
maddelerindeki anlayış ve espriye uygun hale getirilr 
mistir. Anayasamızın bu maddeleri Başbakanı, ba-
kaniıklararası koordinatörlük görevi yanında, bakan
lıklarım görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun ola
rak yerine getirilmesini gözetmek ve bunları düzeltici 
Itedlbirler almakla ida görevlendirmiş bulunmaktadır. 
Buna bağlı olarak geniş yükümlülük ve sorumluluğu 
bulunan Başbakanın emrine, hızla değişen ekonomik 
ve sosyali şartların gerektirdiği şekilde, koordinasyon 
ve denetim mekanizmasını işletebilecek, kurmay hiz
metleri görecek, İdareye dina'mizm kazandıracak uız-
mamlaşmııış ve güçlü b'ir kaidro ve sağlam yapılı bir teş
kilat verilmesi gerekirdi. 

Başbakanlığın ana hizmet birimleri arasında bulu
nan bakanlıklarla, kamu kurum ve kuruluşları ara
sında koordinasyon ve işbirliği sağlanacak, devlet teş
kilatımın düzenli, etkili ve verimli bir şekilde çalışma
sına yön verilecektir. Bu suretle Başbakana Anayasa 
ile verilen görevlerin etkim bir şekilde ifası mümkün 
olabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet 
Programımızın anahedefleri arasımda yer alan idare
nin yeniden düzenlenmesi çalışmaları kısa sürede bü
yük ölçüde tamamlanarak başarı ile neticelendirilmiş
tir. Yapılan idarî düzenlemelerdeki anahedefleri özet
leyecek »olursak; Devletin vaJtandaşa daha iyi hizmet 
vermesi sağlanacaktır. Kamu hizmetlerinin düzenli, 
süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi 
temin edilecektir. İdarî yapı dinamikleştirilecek ve kü
çültülerek israf önlenecektir. Devlet teşkilatı herkes 
tarafından kolayca anlaşılacak, basit ve rasyonel bir 
yapıya kavuşacaktır. En önemîM de, idarenin mille-

Diğer taraftan ihracatın teşviki ve döviz dengesi
nin tem'ini sağlanmaya, çalışılmıştır. İhracat rejimin
de darboğazları giderici tedbirler alınmış ve önemli 

•gelişmeler kaydedilmiştir. 1984 yıl sonu itibariyle ih
racatımızın 7 milyar doları geçeceğinin tahmin edil
mekte olması, bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu 
göstermektedir. 

Sayın Başbakanımız Turgut Özall'ın da müteaddit 
defalar belirttiği gibi, Hükümetimiz bürokrasi ile mü
cadeleye büyük ehemmiyet vermektedir. Bu amaç
la, bürokratik işlemleri asgariye indirecek bütün ted
birler alınmış ve kanun, tüzük, kararname ve tebliğ
lilerde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Bu cümle
den olarak, memurlarımızın tayin, terfi ve emeklilik j 
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te hizmet için yar olduğu prensibinden hareket edil
mesidir. Bu bakımdan, idareyi yeniden düzenleme ça
lışmalarında demokrasiyi geliştirecek ve kökleştirecek 
prensiplere ağırlık verilmiştir. 

Bu hedef lebden hareketle, kamu yönetimlinde deği
şik birimler taralından aynı amacı gerçekleştirmek 
için yürütülen hizmetlerin bir arada toplanması, yetki 
ve sorumlulukların dağınıklıktan kurtarılarak teşki
latlanmada sadeleştirmeye gidilmesi, bakanlık ve her 
seviyedeki teşkilat sayısının birleştirilerek asgariye in
dirilmesi sağlanmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında anahizmet birim-
ıleri ile, buna yardımcı dlan ve danışma hizmeti yapan 
birimler birbirinden ayrılmıştır. Görev, yetki ve so
rumluluklar gayet açık bir şekilde belirtilerek bürok-
ralsi ve kırtasiyecilikle mücadelenin temel şartı sağ
lanmıştır. Hiyerarşik kademeler ve birimler belli dsas-
'lara (bağlanarak azaltolimışıtr. Koordinasyon ihtiyacı 
asgarîye indirilmiş ve böylece iş üretecek bir sistem 
getirilmiştir, 

Değerli milletvekilleri, İdarî reformun uygulama
ya konulmasıyla 1978 Me 35% kadar yükselen bakan
lık sayısı 21 'e indirilmiştir. Bunun :l4*ü icracı bakan
lık, 7*si de 'kurmay fonksiyonuna sahip Devlet bakan
lıklarıdır. 180 Kamu İktisadî Teşebbüsü ünitesi bir ka
nun htikmüdde kararname ile düzenlenmiştir. Sayı
ları 150'ye yaklaşan çeşitli komisyon, kurul ve komi
teler 30 civarına İndirilmiştir. Yıllardır çıkarılamayan 
Gendi IK'aldro Kanunu uygulamaya konulmuştur. 8 bini 
geçmekte »olan kadro unvanı 900 civarına 'İndiril-
miştir. Ya'sama denetimini sağlamak için devlet kad
rolarının Bakanlar Kurulu kararıyla değil, kanunla 
tespit ve ihdası esası gdtirilimiştir. Sayıları 12 SOO'ü 
bulan unvanlı kadro 7 500'e indirilmiştir. Kamu İda
resinde merkezde 14, taşra ile birlikte 20*yi geçen 
hiyerarşik kademe sayısı yarıya indirilmiştir. Bütün 
bu işlemler yapılırken kamu personelinin hiçbir özlük 
'hakkı zedelenmemiştin 

Değerli rnilletvek'iHeri, Başbakanlığın yemden dü
zenlenmesinde diğer ülkelerin teşkilat müdeEeri ince
lenmiş, kamu; kurum ve kuruluşları arasında koordi
nasyon ve işbirliğini sağlayacak devlet teşkilatının dü
zenli, etkili ve verimli b'ir şdkilde çalışmasına yön ve
recek bir yapıya (kavuşturulması ön planda tutulmuş
tur. 19*60 yılından bu yana kadro ihdası suretiyle dai
re başkanlığı şeklinde kurulan ve yeni düzenleme ön
cesi mevcut olan bu 'birimler hukukî statüye kavuştu
rularak başkanlık şeklinde birer uzmanlık ve koordi
nasyon İbirimleri haline getirilmiştir. Bu birimıler 1 baş-
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kan ve 13 uzman ve uzman yardımcısı 'kadrolanyla 
teçhiz edilmiştir. Başbakanlık uzman ve uzman yar-
dımcıhkları Ik defa Ikariyer haline getirilmiş ve bu 
ıgörevlerde çalıştırılacak personelin ihtisas sahibi ol
malarına imkân sağlanmıştır. Başbakanlık teşkilatında 
yapılan önemli değişikliklerden biri de, devlet teşki
latındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uy
gulamasını takip etmek, gerektiğinde teftiş ve denetim 
yapmak üzere teftiş heyetinin kurulmasıdır. Bu kurul, 
diğer bakanlık teftiş kurullarında olduğu gibi sürekli 
bir denetim organı olmayıp, Anayasa ile Başbakana 
verilen görevleri yerine getirmek ve Devlet bakanlık
larının ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş olup bu 
kural 1 başkan, 25 baş müfettiş ve müfettiş, 20 mü
fettiş yardımcısı olmak 'üzere 45 teftiş kadrosundan 
meydana gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, anlatmaya çalıştığım bütün 
bu önemli gelişmeler gösteriyor ki, Hükümetimiz se
çim beyannamemiz ve Hükümet Programındaki vaat 
ettiği meselelere işbaşına geldiği İlk 'günden itibaren 
çok sıkı bir şekilde sarılmış ve yerine getirmeye ça
lışmıştır. Bu demektir ki, Hükümetimiz Sayın Başba
kan Turgut Ozal'ın başkanlığında başarılı olmaya d*-
vam etmektedir ve bunu sağlamak için de sonuna ka
dar azimlidir. Bizler de, Anavatan Partisi Grubu mil
letvekilleri olarak, Sayın Başbakanımız Turgut özal 
ve Hükümetimize güveniyoruz ve Türkiye'yi yepye
ni, kavgasız, ileri ve modern bir ülke halline getirece
ğine inanıyoruz. Bu inanç ve güvenle Hükümetimizi 
desteklemek azmindeyiz. 

Grubumuzun oyu beyaz olacaktır. Yüce Meclisin 
çok değerli üyelerinin tasvlbiyle kanunlaşacak olan, 
1985 Malî Yılı Başbakanlık Bütçesinin, Milletimize 
ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenâb-ı 
Allahtan niyaz eder hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutkun. 
Söz sırası, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adı

na Sayın Vecihi Akındadır-
Buyurun Sayın Akın; Sayın Akın, Sayın Musa 

Öğünle birlikte konuşma süreniz 60 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA VECİHt AKIN (Konya) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri; Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına- Başbakanlık Bütçesi, MİT Müsteşarlığı, Dev
let Personel Dairesi Başkanlığı ve Deniz Müsteşarlığı 
Bütçeleri hakkında, zamanın elverdiği ölçüde grubu
mun ve şahsımın görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Hepinizi sonsuz saygı
larla selamlarım. (Alkışlar) 
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Sayın milletvekMl'efi, 1946 yılında çok partili si
yasî hayata geçtiğimiz günden bugüne kadar geçen 
zamanın büyük bir 'kısmında Türkiye siyasî istikrar 
aramıştır. 12 Eylülden sonra, yeniden demokrasiye 
dönüldüğünde ve 6 Kasım Seçimleriyle kurulan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin iktidarı, muhalefet ve 
Hükümetiyle en mühim görevinin, demokrasiyi her 
gün biraz daha kuvvetlendirerek, sağlam temeller üze
rine oturtma olması gereğine inanıyoruz. Milliyetçi 
Demokrasi Partisi 'olarak biz, .bu kutsal görevin bilin
ci içerisinde her türlü faaliyetimizde bu hedeften şaş
madan görevimizi ifa etmekteyiz. 

Mulhlterem milletvekilleri, demokrasiye musallat 
olan ve onu için için kemiren iki büyük mikrop var
dır. Partizanlık ve adam kayırmak. 11 aydır bültün ül
kede, bugüne kadar «sine rastlanmayan ve her geçen 
gün boyutları genişleyen, hiç kimsenin düşünemeye
ceği bir şiddetle partizanlık ve adam kayırma maale
sef hüküm sürmektedir. (ANAP sıraJlarından gürültü
ler) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Eskiden mi, 
şijmldi mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin, 

VECÎHÎ AKIN (Devamla) — Efendim, ben top
çu subayıyım, kusura bakmayın kulaklarım ağır işi
tir, sizleri duyamayacağım. (MDP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Akın, İÜtJfen devam ediniz. 
VEOÎHfî AKIN (Devamla) — Partizanlığın en 

bariz örneğini, maalesef 5 Ağustos 1984 günü Ağrı 
îlinde yapılan belediye başkârtlığı seçimi sırasında Sa
yın Başbakan vermiştir. Ağrı Mne gelişlerinde seçim 
yasaklarına rağmen, Devletin valisi tarafından karşı-
lanmıış ve düzenlenen açık hava mitinginde Anava
tan Partisi adayının kollunu havaya kaldırarak «İşte 
uyum içinde çalışacağım adayım budur, reyin'izi ona 
verin» diyebilmiştir. (ANAP sıralarından «Ne diye
cekti? sesleri, gürültüler) 

Demokrasi ile idare edilen ülkelerde ve hukuk 
devleti ilkellerine bağlı olan devletlerde İktidarlar, 
milletin seçtiği her görevli ile uyum içinde çalışmaya 
mecburdurlar. Aksini düşünmek demokrasiye inanç
sızlık, vatandaş reyine saygısızlık ve milî iradeye 
karşı gelmektir. Bu nedenle Sayın Başbakanın evvela 
demıokra'siyi içine sindimıesini ve yalnız Anavatan 
Partisine oy verenlerin değil, 50 milyon Türk Vatan
daşının Başbakanı oilduğunu bilmesini istiyoruz. 
(MDP ve HP sıralarımdan alkışlar) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Aksini söy
lemek, haddini bilmemek demektir. 

VBOlHt AKIN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, zamanın azlığı nedeniyle adam kayırma olay. 
larından birkaç örnek vermekle yetineceğim. Bugün, 
bütün illerdeki ihalelerin büyük bir kısmımın, Ana
vatan Partisi kökenlilere verildiği herkes tarafından 
bilinen bir gerçek. 1984 Kasım ayı içinde trandan 
tonu 9 dolara ham petrol nakli mümkün iken, tonu 
15 dolara olmak Üzere bir armatör firmaya verildiği 
Hürriyet Gazetesinde neşredildi. Bu firmanın başın
daki zaitın ANAP'ın ilk müteşebbis 6 kişisi içiride ol-
Iduğu bilinince, gazetenin yazdığının doğruluğundan 
şüphe etme İhtimalleri oldukça azalıyor sayın millet
vekilleri. (ANAP sıralarından gürültüler) 

(Hürriyet Gazetesi 2 Aralık 1984 günkü nüshasın
da, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahke
mesinde yargılaması devam eden MHP ve Ülkücü 
Kuruluşlar Davasında sanık olarak yangılanan Ah
met Ataların, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen -
Bdebiyat Fakültesine araştırma görevlisi olarak tayin 
ddi'ldiğini yazıyor. 

6 Aralık 19'84 günü Türkiye Büyük M'illet Mec
lisi Genel Kurulunda görüşülen, 1211 sayılı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı
nın 3 üncü maddesi, Merkez Bankası başkan yardım-
cı'lan sayısını 3̂ ten 4'e çıkarıyor. Hepinizin bildiği gi
bi, Merkez Bankasının kambiyo, krediler, personel ve 
lidarî işler gibi 3 anafonksiyonu vardır. Buna göre de 
3 başkan yardımcısı zaten mevcutltur. O halde bu 
4 üncü başkan yardımcısı ne yapacak? Muhakkak ki, 
diğer başkan yardımcılarının vazifelerinden bazıları 
4 üncü başkan yardımcısına verilecek. O zaman işler 
karıştırılıp, biraz daha güçleşmeyecek mi? Ama, son
radan, bu 4 üncü yarldımctlığm, Amerikadan gelecek 
dlan bir ANAP'lıya görev yeri bulmak için kondu
ğunu, duymuş bulunuyoruz. (ANAP Biralarından gü
rültüler) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — İftira ola
rak değil, delil gösterin, 

VECflHÎ AKIN (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, bu memleket sahipsiz değildir; sahibi vardır. 
(MDP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Bf eridim, müsteade buyurun.., 
Efendim, bu memleketin sahibi vardır; saçı bit

memiş yetimin hakkını kimsenin kimseye peşkeş çök
meye hakkı yoktur. (MDP sıralarından «Bravo» ses-
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deri, alkışlar) Yakında bu kürsüden, bu alaylar teker 
teker dile getirilip, müsebbipleri hakkında işlem yapıl
ması istenecektir. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — 4 000 dosya 
hakkında işitim yapılacağı söylendi; ha'berin yok mu? 

BAŞKAN — Sayın Akın, lütfen gazetelerdeki po
lemik ve çılkmış kanunlar üzerinde değil, bütçe üze
rinde görüşelim, Ltiltfen efendim. 

VECİH! AKIN (Devamla) — Hukuk devletinde, 
hukuk dışı olayların hem de çok üst düzeylerde cere
yan ettiğini, Devletin bir üst düzey görevlisinin em
niyet görevlilerince götürülüp 7,5 saat sorgusuz sual
siz hürriyetinin kısıtlandığı, Hükümetin iki bakanı
nın ve onlara ait teşkilatların birtakım egemen güç
lerce birbirine düşürüldüğü ve bir müsteşar muavini
ne işkence edildiği... 

SÜHA TANIK (İzmir) — Yok öyle bir şey. 
VECtHl AKIN (Devamla) — Evet, bütün bun

lar bu kürsüden eski Maliye ve Gümrük Bakam ta
rafından 23 Ekim günü dile getirildi. Gene hatırla
yacaksınız, aynı Sayın Bakan, bu kürsüden, bu olay
ları daha evvel Sayın Başbakana bildirdiğini de açık
ladı. 

O halde, şimdi sormak istiyoruz. O zaman ve ara
dan 50 güne yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen, 
bu olaylar hakkında Sayın Başbakan ne yapmıştır? 
Bugüne kadar ne Büyük Millet Meclisine, ne kamuo
yuna bir açıklama yapılmamıştır. Sayın Başbakan 
bu yükümlülüğü hissetmiyorlar mı, acaba ne zaman 
yerine getirecekler? (MDP sıralarından alkışlar)* 

Sayın milletvekilleri, şimdi, memleketimizin en 
önemli konusu olan ekonomik duruma geçmek isti
yorum. Hükümetin 11 aydır uygulamaya çalıştığı 
ekonomide istikrar tedbirlerini şöylece sıralayabiliriz: 
İhracatı artırmak, Türk ekonomisini dışa açmak, enf
lasyonu aşağı çekmek, iç tasarrufları artırarak yatı
rımları, dolayısıyla istihdamı artırarak işsizliği önle
mek, ekonomiyi liberalleştirmek, serbest piyasa eko
nomisine geçmek. 

İhracatın artırılması ve ekonominin dışa açılma
sında başarı sağlanmış gibi gözükmekte ise de, bu
nun pek sağlıklı bir gelişme olduğunu söylemek güç
tür. Diğer dört istikrar tedbirinde ise, başardı oldu
ğunu söylemek imkânı yoktur. Yani enflasyon aşağı 
çekilememiş, iç tasarruflar artırılıp, yatıranlar hız-
landırılamamış ve nihayet Türkiye'nin bugün uygu
ladığı ekonomik model nedeniyle serbest piyasa eko
nomisine geçmeyi engelleyen bazı hususlar meydana 
çıkmışta1. 

Sayan milletvekilleri, şimdi en önemli konu olan 
enflasyonun aşağı çekilmesi hususuna geliyorum : 
Hükümet yetkililerince, «Enflasyon oranının Ocak 
1984'te yüzde 30,6 olarak devir alındığı, ancak bu 
alış sırasında enflasyon yükselme istidadında olduğu 
için haziran ayına kadar bir artışın olacağı, ancak 
haziran ayından sonra Hükümetin alacağı yerinde 
tedbirlerle enflasyonun süratle aşağı çekileceği ve yıl 
sonunda yüzde 20 ilâ 25 oranına ineceği» bildirilmiş
ti. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama 
Teşkilatının dokümanlarında yer alan verilere göre 
ise; aynı dönemde fiyat artışları şöyle seyir etmiştir: 
Ocak 1984'te yüzde 30,6; doğru. Martta yüzde 35, 
Haziran sonunda yüzde 40,8, Temmuzda yüzde 44,7, 
Ağustosta yüzde 46,8 ve en nihayet Eylülde yüzde 
48,7 olmuştur. Bu duruma göre Aralık 1984 sonunda 
fiyat artışlarının yüzde 50 civarında olduğunu söyle
mek için kâhin olmaya bence hiç gerek yok. 

Ayrıca, kötü bir tesadüf olarak 2. gün evvel TÜ-
S1AD 1985 yılı ekonomik tahminleri hakkında bir 
rapor yayınladı. Burada da 1985'te enflasyonun yüz
de 38 ilâ 40'tan daha aşağı inmeyeceği beyan edil
mektedir. 

Şimdi, Sayın Başbakandan şu iki hususu öğren
mek istiyorum : 

Bu durum muvacehesinde enflasyonla mücadele
de muvaffak olunduğunu söylemek mümkün müdür? 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Dün onun ceva
bını verdi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
VECtHI AKIN (Devamla) — Maliye ve Gümrük 

Bakanı ile Sayın Başbakan zaman zaman 1985 yılın
da maaş ve ücretlerin enflasyon oranının altında ol
mayacağını söylediler. Enflasyon oranı ortada, yıl 
içinde de yüzde 20-25'e çekilmesi mümkün olmadı
ğına göre, acaba ücretlilerin ve memurların maaşları 
yüzde 25 artışla kalacak mıdır, yoksa enflasyonun 
hızına göre bir ayarlama düşünülüyor mu? 

Sayın milletvekilleri, enflasyonla mücadelede ma
liyet enflasyonunun birlikte ele alınmasında fayda 
görüyoruz. Bu nedenle, maliyet enflasyonu hakkında 
'birkaç kelime söylemek istiyorum. 

Dolar bazında Türk Lirasının daimî olarak değer 
kaybetmen ve uygulanan yüksek faiz politikası, K İ T 
lerin Ürettiği mal ve hizmetlere yapılan zamlar (bu 
mal ve hizmetler ekonominin temel maddeleri oddu-
ğuna göre, bunlara yapılan zamlar) enflasyonu kam-
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çıkmakta, enflasyonun artması ise bu maddelere ye
ni zamları getirmekte, dolayısıyla da sizi bir fasit 
dairenin içine sokmaktadır. 

Hepinizin bildiği gibi, petrole 10 uncu zam gel
miştir, 11 inci zam da eli kulağında aybaşında gele
cektir. Bu 10 uncu zamdan evvel Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar 'Bakanı «IBu 10 uncu zammın tüketi
ciye yansımayacağını» söylemesine rağmen, (bir gün 
sonra bunun da bundan evvelkiler gibi acı bir espri 
olduğu maalesef meydana çıktı ve tüketici ödemeye 
başladı. 

Maliyet enflasyonunu artıran bir diğer neden de, 
dolar bazında ihracatı ucuza yapıp pâbalı olarak al
mamızdır. 

233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında
ki Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında «Kuruluşlara ait fiyat ve tarife
lere, sosyal faydayı artırmak amacıyla müdahale edi
lebilir» denmektedir. Keza, aynı maddenin beşinci 
fıkrasında da «(Yatırım ve finansman açıklan Hazi
nece karşılanır. Finansmanın fazlası Hazineye devre
dilir» hükmü yer almıştır. Buna karşılık, kanun hük
mündeki kararnamenin 1 inci maddesinin ikinci fık
rasının (b) bendinde fktisadî Devlet Teşekküllerinin 
ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kâr
lılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve millî 
ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimi
ne yardım etmelerini ve bu suretle daha 'fazla yatırım 
kaynağı yaratmalarını düzenlemenin kanun hükmün
deki kararname ile olacağı söylenmiştir. 

Görüldüğü üzere, İktisadî Devlet Teşekküllerin
de kârlılık ve verimlilik ilkesi esas olduğu halde, Ka
mu İktisadî Kuruluşlarında sosyal faizler dikkate alın
mış ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının yatırım ve iş
letime açıklarının Hazinece kapatılacağı öngörülmüş
tür. Bu kanun hükmündeki kararname tabiî ki bu 
Hükümet zamanında çıkmıştır. 

Bu durum karşısında lltDT ve KIİK mamul ve hiz
metlerine bu amaçlarla zam yapılabilir; bu zammı 
Hükümetin, şu veya bu partinin sübjektif takdirleri 
değil, kanun hükmündeki kararnamede öngörülen kıs
taslar tayin edecektir. 

Bu itibarla, Hükümet KİK mamul ve hizmetleri
ne IDT'ler düzeyinde ve aynı mülahazalarla zam ya
pamaz. İBu, KÎDK mamul ve hizmetlerine zam yapıla
mayacağı anlamını da taşımaz. Ancak, her iki ku
ruluşun fiyat zammı açısından statülerinin farklı ol
duğu açıktır. (KÎİK'lerde sosyal fayda; İDT'lerde kâr
lılık ve verimlilik esastır. 

İhracata - demin de arz ettiğim gibi - dolar ba
zından yapıyoruz. Dolayısıyla dolar bir sene içinde 
Türk parası yanında yüzde 58 değer kazandığına ve
ya Türk parası dolar karşısında yüzde 58 değer kay
bettiğine göre hef geçen gün malımızı daha ucuz fi
yatla satıyoruz demektir. 'İhracatımızın bir kısmını da, 
zarurî ihtiyaç maddelerimizi satmak suretiyle sağla
dığımıza ve üretimi de artıramadığımıza göre, zaru
rî ihtiyaç maddelerinin yurt içindeki 'fiyatları devam
lı surette artacak ve dolayısıyla Türkiye'deki dar ge
lirli vatandaşların geçim sıkıntısı da her geçen gün 
buna paralel olarak artacaktır. 

Daha 6 ncı ayda, hayalî ihracat konusu gazete
lerde yer almış ve Yüce Mecliste de gündem dışı ko
nuşmalarla dile (getirilmiştir. O zaman yetkililer, «Araş
tırılıyor, zamanı gelince açıklama yapılacak» demiş
lerdi. Aradan 4,5 ay geçti, hâlâ bu konuda bir açık
lama yok. Sayın Başbakan demokratik rejim, araştı
rılıyor diye, işlemlerin sürüncemede bırakılmasına 
mütehammil değildir, açıklık ister. O bakımdan, bir 
an evvel hayalî ihracatın failleri bulunarak hakların
da gerekli işlem yapılmalı ve Parlamento ile kamu
oyu bu hususta açıklığa kavuşturulmalıdır.. 

İthalat hakkında fazla bir şey söylemeyeceğim, 
Sayın Başkanımız demin, «Gazetelerden bir şey oku
mayın» dediler; yoksa gazetenin birinde «14İ6 Bine 
Donatılan Coşkulu Sofra» diye çok güzel bir maka
le vardı, onu okuyacaktım; ama (Sayın (Balkana olanı 
hürmetimden dolayı vazgeçiyorum. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda da arz edildiği gi
bi, tasarruflar artınlamamış, dolayısıyla yatırımlar da 
hızlandırılamamıştır. Bunun sonucu olarak, yeni is
tihdam sahaları açılamamış ve neticede işsiz sayısı 
4 milyon civarına çıkmıştır. Burada önemle belirtmek 
istediğim bir konu var; işsizlerin büyük bir kısmı 
yüksekokul ve lise mezunu; yani sabırsız işsizlerdir. 
Yakın geçmişimizi tetkik edersek, bu kabil işsizleri 
memleketi bölüp parçalamak isteyenlerin ne yolda 
kullandıkları ve memleketin başına ne büyük galeler 
açıldığını çok rahatlıkla anlayabilire. Bu bakımdan, 
bu konunun üzerinde önemle durulmasını ve gereken 
tedbirlerin alınmasını Hükümetten bilhassa istiyoruz. 

Dış ülkelerdeki müteahhitlik hizmetleri, gelen ha
berlere göre-bilhassa Libya'da-müteahhitlik yapan 
firmaların aldıkları kredi mektuplarının faizlerini da
hi ödeyemediklerini duyuyoruz. Eğer bu husus ger
çek ise, çok önemli bir vaka ile karşı karşıyayız de
mektir, Hükümetin bu konuda da hiç vakit geçirme
den gerekli tedbirleri alması çok yerinde olur. 

f 
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Bankalar konusuna geliyorum. Bankalarca veri
len kredilerin 4 trilyonu geçtiğini hepimiz biliyoruz. 
Bilhassa şunu belirtmek istiyorum; bankalarımız he
nüz serbest faiz sistemine geçmeye hazır değillerken, 
hepsini 'bu denize atalım, bu denizin içinde yüzmesini 
öğrensinler denildi ve böyle de yapıldı; ama gelin gö
rün ki,, yüzmesini öğrenemeyen birkaç banka, bugün 
boğulmuş durumda ve tasfiye masasındadır. Yakın 
bir gelecekte bunları yenilerinin takip etmesinden en
dişe edilmektedir. Şunu da söylemek istiyorum; bu
gün bankalardaki batık para yekûnu 900 milyar ci
varındadır. Bu paralar, hepinizin bildiği gibi, geriye 
dönmesine imkân olmayan, batmış paralardır. Bü 
tablo insana gayri ihtiyari yakın geçmişte yaşanmış 
olan bir faciayı tedai ettiriyor; bankerzedeler facia
sı. Bu facianın yaratıcılarının başında bulunan iki 
muhterem zat, bugün de bu ekonomik modeli uygu
layan heyetin başında bulunduklarına tgöre, ben {Al
lah saklasın) yakın bir gelecekte bu ülkede «Banka-
zedeler» faciasının yaşanmasından endişe duymakta
yım. 

YUSUF ZİYA KIAZANCIOĞLU '(Trabzon) — 
Bravo Paşam, aynı fikirdeyim, aynı şahıslar. 

VEOtHt AKINCI (Devamla) — Bankalar ile il
gili diğer bir hususu; bazı tedhirli bankalar, bu tehli
keli durum karşısında kendilerini korumak için 
plasman yapmıyorlar ve ellerindeki parayı kısa va
deli Hazine bonolarına yatırıyorlar. Bunun en büyük 
kötülüğü - bankalardan beklenen esas görev bu de
ğildir - her geçen gün özel sektöre gidecek olan kre
dilerde bir daralma meydana gelmektedir ve her ge
çen gün de ıbu daralma artacaktır. 

Sayın milletvekilleri, zaman zaman bazı dış yayın
da Türkiye'deki ekonomik durumun iyiye gittiği ve 
Iher geçen gün de daha çok iyileşeceği haberleri çıkı
yor ve bu haberler bizim yerli basında da yer alıyor, 
okuyoruz. Burada .bilhassa şunu belirtmek istiyorum; 
bu maksatlı yazılarla ne Sayın Başbakan kendini 
avutsun, ne de bizleri kandırsın. Çünkü işin içyüzü 
böyle değil. IBiz, 15 Temmuz tarihinden beri 60 il ve 
300'e yakın ilçemizi dolaştık, milletin dertlerini din
ledik, şikâyetlerini gördük ve bantlara kaydettik. 

ıSizlere şimdi tipik misal vereceğim, içeriği çok 
acı; ama söyleniş tarzı güzel; vatandaş şöyle diyor: 
«Ortadirek dediler belini kırdılar, iş bitirici hükümet 
olacağız dediler, milletin işini bitirdiler. Allah rızası 
için siz de artık bu Hükümetin işini bitirin» diyorlar. 
<HP ve MOP sıralarından alkışlar) lîşdn gerçeği bu. 
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Sayın milletvekilleri, zaman zaman Sayın Başba
kan, «Alternatifimiz yoktur» diyor. Ben buna başka 
bir açıdan yaklaşacağım; doğrudur, elhak alternatif
leri yok. Çünkü 11 ay gibi kısa bir zamanda devlet 
teşkilatının altını üstüne getirip işlemez hale sokan» 
memleket ekonomisini her yönüyle bozup balkı sı
kıntı ve ıstırap içine sokan, açlıktan ötürü funusun 
artmasına, veremin yeniden hortlayarak devletin 
'başına dert olmasına partizanlık, adam kayırma ve 
suiistimalleri bu kadar büyülten böyle bir Baş/baka
nın ve böyle bir Hükümetin alternatifi yoktur, ola
maz. IflMİDP ve HP sıralarından alkışlar). 

iDış siyaset hakkında çok şeyler söylendi. Müsaa
de buyurursanız ben de bir iki kelime söylemekle 
yetineceğim. Bir yılını doldurmakta olan Hükümetin 
dış politikasını tarif etmek, anlaımak ve hedeflerini 
tespit edebilmek maalesef mümkün değildir. Çünkü, 
her şey Parlamentonun ve kamuoyunun dışında ce
reyan ediyor. Hükümetin Batı'dan, ittifaklardan 
uzaklaşmakta olduğunu ©örüyor ve memleketin bir 
maceraya, bir yalnızlığa sürüklenmesinden endişe 
duyuyoruz. Hükümetin aynı anda üç önemli Batı 
kuruluşu olan NATO, AET ve Avrupa Konseyi ite 
ihtilafa düşmüş olması başarısız ve basiretsiz bir dış 
politikanın en belirgin simgesidir. 

Muhterem milletvekilleri,! bir süre önce Yüce 
Meclisçe kabul edilen Başbakanlık Teşkilatı Kanu
nun gerekçesinde, «Başbakanlık, koordinatör fonk
siyonu yanında icra fonksiyonu ile de teçhiz edilmiş
tir» denilmektedir. Sayın Başbakanın, gerek Meclisi 
içinde, gerek Hükümeti yöneltmesindeki tutumunu 
11 aya yakın bir zamandır gören, bilen ve tetkik eden 
bir kişi olarak, bu icra fonksiyonu üzerinde durup 
birkaç cümle söylemeyi (faydalı görüyorum. 

Başbakanlık Merkez Teşkilatında dördü genel • 
müdürlük olmak üzere, 21 ünitelik hizmet birimi var. 
Bu hizmet birimlerinin bazıları hizmet bakanlıkla
rında da aynen mevcut. Anayasamız her bakanı ken
di sahasına giren icraattan sorumlu tuttuğuna göre, 
endişemiz ileride bakanlıklara ait olan birçok önem
li hususun Başbakanlıkta karar altına alınacağı ve 
hizmet bakanlıklarının bir nevi icra unsuru haline 
getirileceğidir. Görülen de odur ki, bu endişemiz hiç
te yersiz değildir, o yönde gelişmeler vardır, 

BAŞKAN — Sayın Akın, 30 dakikalık süreniz 
doldu. Bundan sonraki konuşmanız Sayın Musa Öğün' 
ün konuşma süresine tedahül edecektir. 

VBCÛIt AKIN '(IDevamla) — Sağ olun, konuş
mamı bağlıyorum efendim. 
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Hükümet Programının 64 üncü sayfasında, «Mev
cut teftiş sisteminin insiyatif kullanmayı ve daha iyi 
karar verilmesini engellemekte olduğu, yetki ve so
rumlulukları zayıflattığı ve ekonomik kayıplara da 
sebep olduğu» i'fade edilerek, zımnen teftiş heyetle
rinin çokluğundan bahsedilmektedir. !Bu görüş mev
cut iken, Başbakanlık Teşkilatına konan ve 45 kişi
den ibaret olan Teftiş Kurulunun ne maksatla, niçin 
konulduğunu anlamakta müşkülat çekiyoruz. 

Sayın Başkanın ihtarlarına uyarak diğer hususla
rı geçiyorum ve konuşmamı bağlıyorum. 

Bütçenin Yüce Türk 'Milletine ve Ibu teşkilâtta ça
lışanlara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, beni sa
bırla dinlediğinizden ötürü de siz sayın üyelere say
gılar sunuyorum efendim. '(Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akın. 
Sayın 'Musa öğün; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADJNA MUSA ÖĞÜN (Kars) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üzerinde ko
nuştuğumuz Başbakanlık Bütçesinin genel yapışı üze
rinde benden önce konuşan arkadaşım Sayın Veçihi 
Akın, Yüksek Heyetinize 'Milliyetçi Demokrasi Par
tisinin görüşlerini anahatlarıyla arz etti. !Ben de, 
Başbakanlığın doğrudan görtv alanı içerisine giren 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile 
Başbakanlığı dolaylı olarak ilgilendiren Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumunun çalışmaları hakkında
ki görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Yüksek malumları olduğu gibi, Devletin iç ve dış 
tanıtması ve açık enformasyon hizmetlerini ilgilen
diren bu görevler, ülkemizde uzun yıllar tartışma ko
nusu olmaktan çıkamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, kurulduğundan bu yana bu hizmetlere büyük 
önem atfetmiştir. Büyük Kurtarıcı Atatürk, İstiklal 
Savaşının başladığı ilk anda, teber ve bilgi akımını 
sağlamayı, tanıtmayı, velhâsıl topyekûn propaganda
ya büyük önem atfetmiştir. Anadolu Ajansını Cum
huriyetin kuruluşundan daha önce kurmuş, eski adıy
la Matbuat Umum Müdürlüğü bu sebeple ihdas edil
miştir. 

Büyük önder, kMe haberleşme organlarında ge
lişen teknolojide de gösterdiği öngörüşlüğü ile Tür
kiye'de Cumhuriyetin kuruluşunun dördüncü senesi 
olan 1924'de ülkeyi radyo yayınlarına kavuşturmuş
tur. Televizyonu ülkesine en son getirilebilen bir ül
ke olan Türkiye, Büyük Atatürk'ün sayesinde ilk rad
yo yayınını yapan ülkelerden biri olmuştur., 

10 . 12 s 1984 0 : 2 

Sayın milletvekilleri, devletlerin varlığını devam 
ettirebilmeleri, güçlü orduların yanında, millî birlik 
ve bütünlüklerini sağlamalarıyla mümkündür. Millî 
birlik ve »bütünlüğün sağlanmasında anafaktör olan 
tarih, dil, din unsurlarının da, içinde bulunduğu kül
tür değerlerinin korunması ve ortak hale getirilme
sine bağlıdır. 

Anayasamızın kaderde ve.kıvançta bir kabul et
tiği Milletimizin, bu değerlerini koruyabilmesi, an
cak doğru bilgi sahibi olabilmesiyle mümkündür. Va
tandaş, Devletin ne yaptığını kendi günlük ve yarınki 
hayatına neler getirdiğini, neler getireceğini bildiği 
sürece yapılanlara sahip çıkacaktır. Aynı şekilde, dı
şarıda da doğru Ibilgi akımı ve akılcı propaganda ile 
yabancılar, Türk Devletinin bu değerlerini nasıl ko
ruduğunu, nasıl yücelttiğini öğrendikçe, tutum, dav
ranış ve niyetlerinde o derece hesaplı olacaklardır. 

Değerli miUe'tvekilleri, Devletin anagörevlerinin 
başında yer alan tanıtma hizmetine, kısaca değindi
ğim bu yöndeki faaliyetleri yanında, önemli olan bir 
bölümü de, Türkiye aleyhine geiiştirilenrpropaganda 
faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, gerekli 
karşı tedbirleri almaktır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar kısaca özet
lediğim bu hizmetleri Devlet adına yapmak amacıy
la Basın Yaym ve Enformasyon Kurumu kurulmuş
tur. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun teşkili
nin temeil amacı da, budur. Gerek 231 sayılı Basın 
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, gerekse 
2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ka
nunun amaç maddeleri, bu hususları açıkça ortaya 
koymaktadır. Temel amaç hiç değişmediği içindir ki, 
1934^1erden itibaren kanunlarımızda yer alan bu gö
revlerle ilgili hükümler, aynı şekilde kalmıştır. Bu
nun en güzel örneği 29 Mayıs 1934 tefin ve 2444 sa
yılı Matbuat Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazife
lerine dair kanundur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, kurulduğu günden heri daima demokrasinin 
müdafiî olmuş ve bu idare tarzını yerleştirmeyi amaç 
edinmiştir. Aynı şekilde Atatürk Milliyetçiliği Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin değişmez ilkesi olmuş
tur. Bu iki ilkenin yayılması, gelişmesi, korunması 
Devletin başlıca görevleri arasından hiçbir zaman çık
mamıştır. Nasıl ki, Cumhuriyetimizin temel taşları 
olan Atatürk .inkılapları, devlet .imkânlarıyla Mil
letimize benimsetilmiş ise, bunların korunmasının 
devamı da gene Devletin görevidir. 
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Devlet bu görevi nasıl yapacaktır? Önce yaptı
ğı uygulamalarla bu ilkelere bağlı kalacak; sonra da 
bu ilkeleri millete en sempatik şekilde ulaştırmaya 
devam edecektir. Demokrasinin temelindeki hoşgörü 
ve diyalog bu şekilde (halka ulaşabilecek, lAnayasa 
içindeki değişik görüşlerin halka yansıması da ancak 
bu surette olacaktır. Unutmamak gerekir ki, Türki
ye Cumhuriyeti Devleti bu hususta daima öncülük 
etmiştir. İkinci Cihan Harbi sonunda yayınlanan İn
san Haklan Evrensel Beyannamesinden yıllarca Ön
ce, genç Türkiye Devleti demokrasinin savunucusu 
olduğunu kanunlarında açıkça göstermiştir. Bunun 
en iyi kanıtı, biraz önce arz ettiğim, 1934 tarih ve 
2444 sayılı .Kanunla Matbuat Umum Müdürlüğüne, 
demokrasi esaslarına mugayir cereyanlarla mücade
leyi 1 inci maddesinin (c) fıkrasında görev olarak ver
miştir, 1934'lerde, 

Değerli arkadaşlarım, Devlet ve Milletimizin si
yasî hayatında demokrasiye ne derece bağlı olduğunu 
ve asla vazgeçemiyeceğinin güzel bir örneği olan bu 
kanunun, taraıflarmızca da tetkik edilmesinde fayda 
vardır. Bunu içtenlikle dilerim. Zira Cumhuriyet 
Türkiye'sinde bu inançtan hiçbir zaman geri durula
mamıştın 

Gene bir örnek olarak; 24 Mayıs 1949 tarih, 
5992 sayılı (Basın Yayın ve Turizm Genel (Müdürlü
ğü Kanununun E nci maddesini dikkatlerinize sunu
yorum. ©akınız madde ne diyor: «Basın (Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünün vazifesi; basın yayın ve 
diğer vasıtalarda Türkiye'yi dışarıda tanıtmak, içeri
de Cumhuriyetin esaslarını ve Türk demokrasisinin 
(gelişmesini yaymak» diye devam ediyor. 

Değerli milletvekilleri, ısrarla üzerinde durmak 
istediğim nokta; Devlet hizmetlerinin, önce Devletin 
çıkan ve rejimin devamı için yapılabilmesidir. Bu 
hizmetlerle doğrudan görevli olanlar da, onlara yön 
verenler de bu temel anlayıştan sapmamak zorunda
dır. İçinde bulunduğumuz dönemin özelliğine ve 
önemine hepinizin benden daha çok vakıf olduğunu
za inanıyorum. Bu inançladır ki, Devlet elindeki 'kit
le haberleşme araçlarını tek yönlü kullanmaktan vaz
geçmeye çağırıyorum. Bunun her şeyden önce, reji
min bekası, bu mukaddes çatının korunması, sizlerin 
ifctidannızın sürebilmesi için temel şart olduğunu 
unutmayınız., 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar Devletin 
iç ve dış tanıtma ve' enformasyon hizmetlerinin Dev
let hayatındaki önemi üzeninde - Yüce Heyetinize 

bana ayrılan konuşma süresini de dikkate alarak -
genel hatlarıyla bilgi arz ötmeye çalıştım. Konuşma
mın bundan sonraki bölümünde, hizmetin ifasıyla il
gili olan görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Devletin basın-yayın, enfor
masyon hizmetini verdiğimiz Genel Müdürlüğe yük
lediğimiz görevlerin ağırlığının .idraki içinde bulunu
yoruz ve bulunmalıyız. 118 Haziran 1934 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanan 231 sayılı Kanun Kuvvetin
deki Kararnamenin 2 nci maddesinin 9 uncu fık
rası içerisinde verdiğimiz görevleri burada tekrar 
okumak istemiyorum. Ancak, şurasını ifade etmek 
zorundayım: 198'5 yılı için aynlan ve 1,5 milyar li
rası Anadolu 'Ajansına tahsis edilen !3,5 milyarlık 
bu bütçeyle Sayrıca 1 milyarının da personel giderle
rine ayrıldığı dikkate alınırsa) bu hizmetlerin yürü-
yemeyeceği aşikârdır. Bu teşkilat Devleti içeride ve 
dışarıda 'tanıtacak, yabancı ülkelerdeki aydınlatma 
faaliyetlerine katılacak, Türkiye aleyhindeki propa
gandaları takip edecek, bunun için yabancı radyo ve 
televizyonları ve basın-yaym organlarım takip ede
cek; sonra da Türkiye'nin dış tanıtma falryetlerinl 
yönlendirecek ve bütün bunları demin arz ettiğim per
sonel hizmetlerine ayrılan miktar da düşüldükten 
sonra kalan '300 milyon Türk Lirasıyla yapacak!.. 1 
milyon doları bile bulamayan bu rakamla elbette ki, 
bunların hiçbirisini yapamayacak. İyi niyetli birta
kım Devlet görevlileri hizmet yapabilmek için bo
şuna çırpınıp duracaklardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye aleyhinde başta -
Yunanistan olmak üzere, bütün doğu bloku ülkeleri
nin, 'Ermenilerin ve Türkiye'den hıncını alamamış 
çeşitli mihrakların faaliyetlerinden yakınırken, kar-* 
şı propagandanın gereğini yerine getirmek fedakâr
lığından Devlet kaçınamaz. Bu hizmet de, böyle üç 
- beş kuruşluk bütçelerle gösteri olmaktan başka bir 
şey temin etmez, 

Teşkilatın malî imkânlarının bu durumu yanın
da, personel niteliği ve teknik imkânlar 'gibi iki önem
li konuyu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Devletin bu hizmetini yürütecek personelin seçi
mi, yetiştirilmesi çok başka bir önem taşımaktadır. 
Bu hizmetleri yapacak kimselerin, klasik devlet me
muru olabilmeleri mümkün değildir. Bu görevleri, 
klasik devlet memurlarının özlük hakları ve ücret sta
tüleriyle de yerine getirilemez. Yabancı radyo ve te-
levdzyonların takibi, 1940lardan kalma dinleme ci
hazları ve binalara dikilen antenlerle istenilen seviye
de ifa edilemez. Süratle teşkilatın, bugünkü" tekniğe 
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uygun teçhizatla donatılması zorunluğu vardır, eğer 
kendilerinden bu görevlerin yapılmasını bekliyorsak. 

Değerli arkadaşlarını, Basın, Yayın ve Enformas
yon Genel (Müdürlüğünün malî ve teknik imkânları 
üzerindeki açıklamayı burada keserek, dikkatlerinizi 
bu kuruluşa tahmil edilen başka bir noktaya çekmek 
istiyorum/ 

123İ1 sayılı (Kanun (Kuvvetindeki Kararnamenin 2 
nci maddesi (c) fıkrasının fevkalade hassas bir hü
küm olduğunu lütfen göz önünden kaçırmayalım. 
Demokrasilerde, iktidardaki hükümetler gelip geçi
cidirler; devamlı olan devlettir. Devlet hizmeti ile 
hükümet hizmetini çok iyi anlamak ve bunları çok 
hassas şekilde birbirinden ayırmak lazımdır. Unut
mayalım ki, demokrasimizin zaman zaman sekteye 
uğramasının temelinde bu mefhumların ve bunların 
ifade ettiği değerlerin karıştırılması yatmıştır. Ka
nun Hükmündeki Kararnamenin (c) fıkrasında; Hü
kümet faaliyetlerinin tanıtılması ve bunların sonuç
larının kamuoyu araştırmalarıyla öğrenilmesi görevi 
(Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne 
verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî tercihe açık olan par
tiler arasındaki yarışmada, bir bakıma bir partinin 
program uygulaması propagandasının Devlete yaptı
rılması demokrasi anlayışıyla bağdaşamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durduğumuz teş
kilatın ana görevlerinden biri olan dış tanıtma konu
su, ülkemizde çok çeşitli kanallarla yapılmaktadır: 
Dışişleri (Bakanlığımız, bu yönden çalışırken turizmi 
tanıtmak için Kültür ve Turizm .(Bakanlığının faali
yetleri, ticarî tanıtmamız için Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığının faa
liyetleri yanında, başta Odalar IBiıİiği ve TÜSÜiAD 
olmak üzere, çeşitli ticarî -işletmelerin çalışmaları sü
rüp giderken, yabancı ülkelerde başarılı çalışmaları 
görülen vakıf çalışmaları da son yıllarda gelişme 
göstermiştir. 

Kanunun 2 nci maddesinin '(g) fıkrası olarak, bu 
çağdaş gerek, hüküm olarak ifade edilmiştir. Bu, 
mucibi memnuniyettir. Temennimiz, Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünün bu kuruluşlarla 
iyi bir diyalog kurabilmesi, onların çalışmalarını des-
tekleyebilımesidir. 

Bu arada yurt dışındaki çalışmalarını başarılı bir 
şekilde yürüten ISÎİSAV ve son bir yıl içerisinde ger
çek bir çalışmaya kavuşan TÜTA/V faaliyetlerine de
vam eden destek ve işbirliğinin sürdürülmesi yaradı 

olacaktır. Bu kabil kuruluşların gelişmesi ve çoğal
ması tanıtma faaliyetleri bakımından faydalı olacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, İnsan Haklan Evrensel /Be
yannamesinin temel esaslarından birisi de, bu anlaş
maya imza koyan ülkelerin vatandaşlarının serbestçe 
haber almasını sağlamaktır. Halkın serbestçe haber 
alması, insan haklarının bir gereğidir. 

Gerek 1961, gerekse 198Û (Anayasamız bu temel 
insan hakkına özel bir itina göstermiştir. Nitekim, 
19161 Anayasamızın 216, 1982 Anayasamızın 31 inci 
maddesi, vatandaşların serbestçe haber alma hakkına 
sahip olduğunu belirleyen hükümlerin yanında, Dev
let elindeki kitle haberleşme araçlarının bu amaçla 
kullanılacağını hükme bağlamıştır. (Böylece, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu, insan hak ve hürriyetle
rinin teminat müesseselerinden birisi olarak şekillen
miştir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İdare
si bu ıgörevi yerine getirecektir. 

Radyo ve televizyon, bugünkü yayın politikası ile 
milletin bu istek ve arzusuna uygun düşmemektedir. 
Özellikle televizyon seyircileri için Türkiye Büyük 
Millet (Meclisi, bir kısım sıralarda oturan insan gö-
tüntülerinden başka bir şey değildir. Oysa, vatanda
şın istediği, birtakım insanların oturmalarını seyret
mek değil, orada yapılan tartışmaları, müzakereleri 
öğrenmektir. 

Demokratik rejimin vazgeçilmez unsurlarından 
olan siyasî partilere karşı Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun takındığı tavır ise, çok partili hiçbir de
mokratik ülkede görülmeyen bir şekildedir. Türki
ye Radyo Televizyon IKurumu için, Türkiye'de siya
sî partiler nevama yok gibidir. Ayda yılda bir, yasak 
savma kabilinden, bir parti yetkilisinin basın toplan
tısı haberini vermek hazin çelişkilerle doludur. Yapı
lan bu yayın, sırf televizyonların iki dakikasında mu
halefet yetkilisinin etrafındaki gazetecilerîe görüntü
sünü vermek, fikirlerini ise, sansür etmekten öteye 
geçmemektedir. Oysa, siyasî partiler kamuoyunun 
serbestçe oluşumu için görüşlerini bu amaçla halka 
iletme hakkına, Anayasasının 3/1 inci maddesiyle 
sahiptirler. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 
yaptığı, her Allah'ın günü /Başbakan ve diğer Hükü
met erkânının Anavatan Partisi Programını nasıl uy
gulayacağını, uyguladığını birtakım cek'ii, cak'lı be
yanlarla sunarak halkın kafasını törpülemektir. Bu 
haliyle Türkiye (Radyo Televizyon Kurumu, çok par
tili demokratik ülkelerin değil, üzülerek ifade edeyim 
ki, başka demokratik ülkelerin radyo, televizyon ida-
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releri ıgiıbi çalışmaktadır. Yani, kamuoyunun serbest
çe oluşumu için değil, şartlandırıcı bir şekilde yayın 
yapmaktadır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, bu ha
liyle asil milletin yıllarca önce ödediği ağır bir dö
nemin faturasını yeniden ortaya getirmek durumun
dadır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, bu yan
lış tutumuyla rejimin en büyük tehlike çanını çalar 
hale gelmiştir. 'Bu konuda bütün sorumluları bir da
ha uyarmayı tarihî bir görev sayıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 6 Kasım seçimlerinden bu 
yana, radyo ve televizyonda hiçbir siyasî olayın tar
tışması yapılımamıştır. Oysa, bu araçlarla yapılacak 
açık oturumlar demokrasilerde halika daha geniş bir 
ufuk açtığı gibi, iktidarlarıda millet karşısında mono
logdan kurtarmanın araçlarıdır. Bu günkü Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu idarecileri için Türki
ye üzerinde görüş ayrılığı olan hiçbir meselesi yok
tur ve idareciler bu tavrı takınmaktadırlar. Oysa va
tandaşın çektiği sıkıntı, ıstırap son raddeye gelmiş
tir. Ancak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 
buna karşı yaptığı da, yabancı dizilerle halkın karşı
sına çıkmaktır. 

iDeğerli milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Ku
rumunun temel görevlerinden birisi de, millî kültür 
ve değerlerimizin korunması görevini yerine getir
mektir. Oysa bugünkü uygulama, milî kültürümüzü 
silip atan bir nitelik kazanmıştır. Her ıgün arka ar
kaya dizilen yabancı kaynaklı programlarla videocu
larla rekabet eden Türkiye Radyo Televizyon Kuru
mu, Türk kültüründen başka her ülkenin kültürünü 
Milletimizin beynine musallat etmiştir. O derece ki, 
çocuklara trafik kuralları bile Kızılderili masalları1 

içerisinde her gün öğretilmeye çalışılmaktadır. 

Yayın saatlerinin uzatılması iyi kullanılamamak-
/tadır. Kurum, kanunun kendisine emrettiği eğitim ve 
kültür yardımcılığı görevini tamamen unutmuştur. 
Kurum içerisindeki huzursuzluk, her geçen gün ka
muoyuna daha geniş bir çapta yansımaktadır. Tayin 
ve nakiller her şeyden evvel, meslekî ehliyet ve, dira
yet ön plana alınarak yapılmalıdır. Bu, hizmetin ya
pılmasının tabiî icabıdır. Bu yolda başka faktörler 
aranmasına süratle son verilmelidir. 

Türkiye IRadyo ve Televizyon Kurumunun per
soneli özlük hakları bakımından mutlak bir rahatlı
ğa kavuşturulmalıdır. Hele kısa bir süre önce çıkan 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Ka
nunu ile bu güne kadar hiçbir döneme nasip olma
mış büyük bir imkâna kavuşan idare, yetenekli per

sonelinin başka yerlere geçmesine ve başka yerlerde 
dş aramasına imkân vermemelidir. IBu büyük imkân
ları, Türkiye radyo ve televizyon yatırımlarında 
çok iyi kullanmak zorundadır. Artık parasızlık or
tadan kalkmıştır. Yurdun her tarafını net iki radyo 
istasyonunu dinleme durumuna getirmelidir. Televiz
yonun ikinci kanalı süratle yapılmalıdır, üçüncü ka
nalın da planlanmasına şimdiden başlanmalıdır. 

Ülkemizin hudut bölgelerindeki televizyon verici 
istasyonlarının süratle tamamlanması sağlanmalı, 
yurt dışına yayın yapan radyo verici istasyonlarının 
güçleri yeniden gözden geçirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Öğün, süreniz tamam; lüt
fen toparlayın., 

MUSA ÖĞÜN (Devanda) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın ihtarlarına 
uyarak kalan kısmından sarfınazar ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, baştan beri büyük bir dik
kat ve* itina ile 'Devletimizin enformasyon hizmetleri 
ve kitle haberleşme araçlarının görevlerini hatırlatır
ken, müeseselerin yıpranmamasına özel bir itina gös
terdim, Sırf tenkit yapmak için değil, tecrübeyle ve 
görgümüzle yardımcı olabilme yolunu seçtim. 

Bu konuşmamı, bütün içten dileklerimle her iki 
kurumun ve diğer benzer kurumların 'Devlet hizme
tindeki anlayışlarını, Devletin ve rejimin bekası yö
nünde yapmaları dileklerimle 1985 Bütçesinin 'gerek 
bu kurullara, gerek Milletimize, hayırlı, uğurlu ol
masını temenni eder, cümlenize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar), 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğün. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. Şim

di-, şahıslar adına konuşacaklara, 'aldıkları sıraya gö
re söz vereceğim. 

Demin, bir usul tartışması oldu. Onun için bir 
açıklama yapmak istiyorum. Söz alan konuşmacılar, 
«lehte» veya «aleyhte» konuşacaklarını belirtecekler, 
daha sonra da Hükümet veya Komisyon konuşursa 
üçüncü bir arkadaşa, «üzerinde» konuşmak üzere söz 
vereceğim. 

Şimdi, konuşmacıları tekrar okuyorum ve lehte 
veya aleyhte söz almak istediklerini belirtmelerini 
rica ediyorum. 

'Sayın Şaban Küçükoğlu, lehte mi, aleyhte mi 
efendim?.. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (.Kastamonu) — Leh
te efendim. 
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(BAŞKAN — Lehte 
Sayın Hüseyin Aydemir?., 
HÜSEYIÎN AYDEMİR (ttzmir) — Aleyhte efen

dim, 

•BAŞKAN — Aleyhte; teşekkür ederim efendim. 
IBuyurun, Sayın Şaban Küçükoglu. 
ŞABAN KÜÇÜKOGLU itfKastanıonu) — Sa

yın Başkan, ssayın milletvekilleri; konuşmamın ba
şında hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (Al
kışlar).- ' , 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Küçükoglu, süreniz 10 daki
kadır. 

ŞABAN KÜÇÜKOGLU ı(Devamla) — Oya 
sunarsınız beyefendi, '(Gülüşmeler, • alkışlar) Sö
zümüzü kesmeyin, zatı âliniz kesiyor, 

IBAŞKAiN — Lütfen efendim, lütfen. Süreniz '10 
dakikadır hatırlatıyorum, oya da sunulmaz; 10 daki
kada bitirmek zorundasınız. . 

.ŞAİBAN İKJÜÇOKOGLU (Devamla) — Baş
bakanlık İBütçesi, bizce çok önem taşıyan - bir büt
çedir. Siyasal iktidarı ele geçirmek için bütün parti
ler demokratik ortamda yarışır; bizim esprimiz de 
budur. l(A|kı<şlar) Neticede, milletin teveccühü ile bir 
parti siyasî iktidara sahip olur, 3 parti siyaset mey
danlarında kamuoyu oluşturmuştur. İMazideki 4 par
tinin seçmenleri oylarıyla bize siyasal iktidarı verdi. 

-«Planınla, bütçenle Türk Milletini 5 sene sen idare 
edeceksin» dedi. (HP sıralarından «inanma» sesleri) 
Onu, siz düşünün, biz değil. (Gülüşmeler, alkışlar). 

•tdarenin başı Başbakandır, onun için önemi bü
yüktür. Çünkü, Cumhurbaşkanı Devletin başı olarak 
Hükümeti kurma yetkisini Sayın Turgut özal'a ver
miştir. Vermeyebilirdi de, değil mi?.. (Gülüşmeler, 
alkışlar). 

Evet, evet, yani Devleti temsil eden Reisicumhur, 
Turgut özal'a başbakanlık vermekle, yetkisini dev
rediyor. (HP sıralarından «Olmaz, olmaz» sesleri 
gürültüler). 

Anlayamazsınız, anlayamazsınız. 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin Sayın Kü
çükoglu., 

ŞABAN KÜÇÜKOGLU {Devamla) —Kay
da geçiyor, Resicumhur bilir, zapta geçiyor. ' 
Resicumhur bilir. Sizin bu konuşmalarınız Anayasa- # 

ya aykırıdır, bunu Anayasadan alıyorum. (MDP ve 
HP sıralarından gülüşmeler, alkışlar). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, karşılıklı 
konuşmayalım. Devam edin Sayın Küçükoglu. 

ŞABAN IKİÜÇÜKOĞLU (Devamla) — Onun 
İçin önemi büyüktür; çünkü Cumhurbaşkanı 
Devletin başı olarak, Hükümeti kurma yetkisini Sa
yın Turgut özal'a vermiştir. Bu kabinenin, devlet 
kudretini kullanma yetkisi 7. İl .1982 tarihinde Türk 
Milletinin mutlak çoğunluğunun «evet» oylarıyla tes
cil edilmiştir. (HP sıralarından «83, 83» sesleri) 

'Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını 7.1 hl 982* 
de tescil etmiştir. Onda o yetki vardır. Siyasal iktida
rı kullanan kimdir, öğrenin. (IMDP ve HİP şuraların
dan gülüşmeler, alkışlar) Şimdi izah edeceğim, öğre
neceksiniz, zaten biz kurs açıyoruz sizê  

BAŞKAN — Sayın Küçükoglu, karşılıklı konuş
mayalım, lütfen siz devam edin efendim. Gerektiği 
vakit, onlar da gelir, konuşur. 

ŞAİBAN KÜÇÜKOGLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, müdahaleyi ben önleyecek değilim, sensin; 
cezanı 'kullan, salahiyetini kullan. Hatip konuşamaz 
ortam yaratılmayınca., 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
ŞABAN KÎÜÇÜKOĞLU (Devamla) — îşte, 

«Kur» dediği Kabineyi Turgut özal kurmuştur. (HP 
sıralarından «Aynı şeyler» sesleri). 

iBAŞKAİN — Lütfen efendim, lütfen hatibe mü
dahale etmeyelim efendim; lütfen, rica ediyorum. 

ŞABAN IKİÜÇÜKOĞLU ,(Devamla) — Bu kabi
ne, devlet kudretini kullanma yetkisini ı(!Tekrar oku
yorum anlayasınız diye) 7.11 il 982 tarihinde Türk 
Milletinin mutlak çoğunluğunun «evet» oylarıyla tes
cil edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından almış
tır. Anladınız mı? ı(HP sıralarından alkışlar) Anlata
mayız, ne dersek boş, hiçbir şey anlatamayız. Devle
tin kudretini, siyasal iktidarın başı olan Başbakan» 
Bakanlar Kurulu temsil eder, valileriyle kullanır.. Va
li, Hükümetin sonu ve Hükümetten ayrılmaz bir bü
tündür. Hükümet olmadan vali olmaz, vali olmayın
ca Hükümet olmaz. (HP sıralarından gürültüler). 

Okuyun, okuyun... Millet gülüyor size, onun için 
oy vermiyor. Selefleriniz de öyleydi, onun için oy 
vermedi; hiçbir zaman oy vermeyecektir. (HP sıra
larından gülüşmeler) ttnsari düşünür; siz zaten... Ne 
diyeyim ki?.. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim devam edin, kesmek 
zorunda kalacağım sözünüzü. 

ŞABAN KfÜÇÜKOĞLU /^Devamla) — Devlet 
kudretini valiler ile kullanır. Tabi! valilerin bağlı ol
duğu bakanın müsteşarları bakandan sonra yetkili-

— 262 — 



T. B, M. M< B: 38 10 . XI , 1584 0 : 2 

dır. Katma bütçeli kuruluşları ilgili müsteşar ve bu
na bağlı genel müdürler temsil eder; Orman Genel 
Müdürü gibi, (Karayolları Genel 'Müdürü gibi, PTT 
Genel Müdürü ıgibi. (HP sıralarından gülüşmeler, 
alkışlar) Valiler, Hükümetim siyasî (görüşünü ve prog
ramım aynen uygular: İller Kanunu 9 uncu mad
de. Burada yok; gidin, okuyun. <M!P sıralarından «Vali, 
devletin valisidir» sesleri), 

Evet, Devletin valisidir; ama onu dzatı edeceğim 
biraz sonra. 

ıBAŞKAN — 2 dakikanız kaldı Sayın Küçükoğ-
lu, lütfen konuşmayı bırakıp, metninizi okuyun. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Devamla) — (Aksi tak
dirde geri çekilir. Genel Müdürler hükümetin prog
ramının esprisi istikametinde, ilgili bakanlık nezdin-
deki kısımlarını uygular; yani genel müdürler hangi 
bakanlığa ait ise, programında ve bütçesinde görevi 
varsa onu uygular, başkasına karışmaz. (HP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Biz sinirlenmeyiz, biz seçim meydanlarından gel
dik, siz kendinizi düşünün. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam edin. 
M. TURAN IRAYKZÖT ((Kahramanmaraş) — 

Biz Kırkpmar'dan gelmedik, biz de oradan geldik. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, toparlayın efen
dim. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Devamla) — Onun 
emrinde çalışır. Devlet kudreti veya hükümet kud
retini, Başbakan ve Bakanlar Kurulu 213 oy ile Yü-
oe Mecliste tescil ettiğiniz Hükümet programını ay
nen uygulamak mecburiyetindedir. (HP sıralarından 
«211» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Küçükoğlu, süreniz doldu, 
lütfen efendim, buyurun, teşekkür ederim. 

ŞABAN KÜÇÜİKOÖLU (Devamla) — Oylayın 
efendim. 

BAŞKAN — Oylama yok efendim; İçtüzük, Da
nışma Kurulu 10 dakika süre vermiştir, süreniz dol
du; lütfen buyurun efendim; 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU ((Devamla) — Oylama 
var efendim. (HP sıralarından «Konuşsun Sayın Baş
kan, oylayalım» sesleri). 

BAŞKAN — Bir cümleden fazla söylemeyeceksi
niz, son bir cümle içiin size söz veriyorum, buyurun. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, burada Anayasa konuşuyor. 'Siz ka
nunları değiştirmeye oylarınızla yetkilisiniz. Başkan
lık Divanı prensip kararı var diyor. Prensip mi bü

yük kanun mu büyük? Sizden büyük mü? (HP sıra
larından alkışlar)., 

BAŞKAN — Buyurun efendimi, bitti, sözünüzü 
kestim Sayın Küçükoğlu, lütfen buyurun..-

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Hepi
nizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar). 

İBAŞKİAN — Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun 
efendim; aleyhte konuşmak istemiştiniz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin pek muhterem üyeleri; Başbakanlık 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda, Baş
bakanlığın görevleri arasında, idarenin etkinliğini ve 
verimini sağlamak, idarî usul ve işlemleri basitleştir
mek ve idarî reformu gerçekleştirmek görevi de sa
yılmaktadır. Ben bu görevin özellikle taşra idaresine 
ne şekilde intikal ettirildiğini ve hakikaten söylen
diği gibi, gerçek bir idarî reformun1 gerçekleştirilip 
gerçökleştirilemediğini yüksek huzurlarınızda ifade 
etmek için söz almış bulunuyorum. 

Birçok defalar bu kürsüden, bilhassa Sayın Me
sut Yılmaz'm ifade ettiği gibi, «Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilememiş en 
büyük idarî reformu gerçekleştirdik» diye söylenen 
sözler ne dereceye kadar hakikattir; hakikaten bu 
konuda olumlu bir idarî reform gerçekleştirilebilmiş 
midir; bu sualin cevabını vereceğim. 

©enim kanaatime göre, idarî reformu gerçekleş
tirmek şöyle dursun, taşra idaresinde mülkî kade
melerde bu düzenleme tamamen aksi istikamette te
celli etmiş ve taşradaki idarenin etkinliği maalesef 
bugün çok kötü durumlara düşerek, kötü seviyelere 
gelerek mülkî idare kademeleri işlemez hale getiril
miştir. Müsaade ederseniz bu konuyu, çıkarılmış bu
lunan çerçeve kanunların merkez ve taşra teşkila
tıyla ilgili hükümlerine, idareyi yeniden düzenlemek 
ve idarî usul ve işlemleri basitleştirmek maksadıyla 
çıkarılan kanun kuvvetinde kararnamelerin bazı esas 
ve maddelerine değinerek özetle ifadeye çalışacağım. 

Hükümet Programımda açıkça ilki konu işlendi. 
Birinci konu, «(Mülkî idare kademeleri taşra idare
sinde güçlendirilecek, idare etkinliğe kavuşturulacak; 
vatandaşların merkezî idarede, bakanlık kapıların
da, milletvekili kapılarında, merkezî kuruluşlarda yı
ğılması önlenecek; her tisin taşrada mülkî idare bi
rimlerinde başlayıp bitmesi esas alınacaktır» dene
rek ifade edilmiştir. Yani, taşrada Anayasamıza gö
re esas olan il idaresi ve ilçe idaresi kademelerinde 
vatandaşım sorunları süratle halledilecek, vatandaş 
Ankara'da bakanlık kapılarında uğraştırılmayacak-
tır; Hükümet Programının birinci esası budur. 
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Yine (Hükümet Programının bir esası da, «Taşra 
hademelerinde merkezî idarenin temsildisi durumun
da olan vali ve kaymakamlar güçlü ıbir etkinliğe 
sahip kılınacaktır:» şeklindedir. Bu her iki vaat ve 
ilke maalesef bugün tersine işlemekte ve bu hedefe 
varılamamış bulunulmaktadır. Şöyle İki: 

Evvela, Millî Güvenlik Konseyi zamanında veri
len teşkilat düzenlemeleriyle ilgili kanun gücünde 
kararname çıkarma yetkisine istinaden çıkarılan teş
kilatı düzenleme ve idareyi1 yenileme çalışmalarıyla, 
çerçeve kanunlarıyla ve bu konudaki kaınun hükmün
deki kararnamelerle getirilen hükümlerden birkaçı
na süratle bakmak icap eder. 

Evvela, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı 
Merkez ve Taşra Teşkilatı ve Görevleri Hakkın
daki Kanun Gücünde Kararnamenin 40 ve 43 ün
cü maddelerinin tetkikini huzurumuzda arz etmek is
tiyorum. Yürürlüğe girmiş bulunan ve halen uygu
lanmakta olan bu kanun hükmünde kararnamenin 
43 üncü maddesinin '(a) fıkrasında, «Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanlığının taşra teşkilatı (Bölge 
müdürü, il müdürü ve ilçe müdürü) Bakanlığı tem-
silen kurulur, Bakanlığa bağlıdır, Bakanlığa karşı 
sorumludur ve taşrada Bakanlığı temsilen kurulmuş 
bulunan teşkilatın başında bulunan bölge müdürü, 
ilçe müdürlerinin ve diğer il müdürlerinin tamiridir, 
bunların sevk ve idaresi bölge müdürü tarafından 
yapılır» mealinde hüküm vardır. Halbuki, bunun 
yanında bir İl idaresi Kanunu var ki, valileri ilde 
bütün bakanların temsilcisi, yürütme organı olarak 
koymuştur. Valiler, taşrada il idaresinin başıdır, 
Devletin temsilcisidir, hükümetin mümessilidir, her 
bakanın ayrı ayrı mümessilliği görevini yapar, ilde 
icra uzvudur. Şimdi, Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanlığının icra organı olarak il ve ilçe kademe
sinde bulunan il ziraat müdürü ve ilçe ziraat tek
nisyeni valiye ve kaymakama karşı sorumludur. 
Şimdi bu iki hüküm tamamen çatışmakta ve iller
deki iki başlı bir idare yaratılmaktadır. Artık eski
den olduğu gibi ildeki ziraat müdürü valiye bağlı 
değildir, ilçedeki ziraait teknisyeni kaymakama bağlı 
değildir; ilçe ziraat teknisyeni il ziraait müdürüne, il 
ziraat müdürü de doğrudan doğruya Tarım Orman 
ve Köy İşleri ©akanına bağlıdır; bu bir. 

Yine Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının 
yeniden teşkilatlanmasıyla ilgili olarak, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri Hak
kındaki Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe gir
miştir. Bu kararnameye göre, Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü katma bütçeli ve tüzelkişiliğe haiz olarak 
ve taşrada yetki genişliği esaslarına göre bakanın tem
silcisi, bakana karşı sorumlu bir icra uzvu olarak ih
das edilmiş bulunmaktadır. 

Böylece, yıllar yılı, köyün yolu, suyu, elektriği gibi 
işlerde, köy gücünü harekete geçiren, özel idare bütçe
sinin imkânlarını seferber eden, büyük bir aşkla, fera-
gatla hizmet ederek, köyde yol yapan, köye su getiren, 
elektrik, ışık hizmeti sağlayan valiler kaymakamlar, 
yani mülkî idare amirleri, bugünkü uygulamada ekar-
te edilmiş, onların yerine, sadece merkeze bağlı, sade
ce genel müdürden emir alan kişilere bu görevler veril
miştir. Nitekim katma bütçeli ve tüzelkişiliğe haiz bir 
idarede, taşra teşkilatının bölge müdürü, ilçe müdür
leri üzerinde amirdir ve bölge müdürü, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı ve ona 
karşı sorumludur. Peki; Yol Su ve Elektrik Mü
dürlüğü?.. O da bölge müdürüne bağlıdır. 

Böylece, köyle ilgili mahallî çaptaki bütün gele
neksel hizmetlerden vali ve kaymakam koparılmıştır. 
Binaenaleyh, bugün bir vali, eğer Yol Su ve Elektrik 
müdürünün dozerini alıp, bir köyde kullanamazsa, bir 
çeşmenin suyunu akıtamazsa; köylünün, köprü, elek
trik gibi konulardaki sorununu çözemezse, vali ve 
kaymakamın temsil etmiş olduğu «Devlet Baba» hü
viyeti nerede kalacaktır? O «Devlet Baba» hüviyeti 
altında birleşen Türk halkı, Türk köylüsü, Türk çift
çisi, asırlardır Türk Devletinin mehabetini, kudretini, 
şefkatini temsil etmiştir, rejimi temsil etmiştir, Türk 
Devletini, halkın önünde güçsüz kılmaya, güçsüz gös
termeye hangimizin vicdanı razı olmaktadır? Ama, ne 

yapalım ki, bütün çabalarımıza rağmen, alelacele ya
pılan bu düzenlemelerle bugün bu kopukluklar olmuş
tur; vali ve kaymakam, geleneksel hizmet yapabilme 
imkânından, aşkından, sorumluluğundan koparıl
mıştır. 

Bunun aynında, yine orman idaresi ile- ilgili dü
zenlemede, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö
revleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname 
gereğince Orman idaresi de aynen Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünde olduğu gibi hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, bakanlıkların teşkilat ve görevleriyle ilgili 
kararnamelerde ve ona istinaden her bakardık için 
ayrı ayrı çıkarılan teşkilat ve görevle ilgili kanun gü
cündeki kararnamelerde, memur atamasıyla ilgili hü
kümler değiştirilmiş, memur atamalarında, millî irade 
ile gelecek olanların dışında, diğer bütün memurların 
tayinlerine bakan yetkili kılınmıştır. 
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Halbuki, ti İdaresi Kanununa göre, yetiştirme ve 
ikmal kaynakları merkeze bağlı olmayan bilumum- il 
memurlarının tayini, il idare şube başkanlarının tek
lifi ve valinin onayı ile bugüne kadar uygulamaya 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu, lüt
fen toparlayın efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Bugün maalesef, valiler kendi emrindeki bir şoförü 
dahi tayin edemez duruma düşürülmüşlerdir. Bunla
rın yanında, benim hesabıma göre 68, yetkili merci
lerin hesabına göre 80 adet bölge kuruluşu, valilerle 
tamamen irtibatsız, doğrudan doğruya bakana bağlı, 
halktan kopuk, halka yabancılaşmış, bütün ekonomi 
ve hizmet güçlerini ellerinde tuttukları halde, maale
sef vali, mülkî idare amiri hiçe sayılarak, doğrudan 
doğruya Ankara'ya bağlı birer dukalık halinde yürü
tülmektedir. Bunları, da toparlayacak, kalkınmanın 
itici gücü olarak hizmete sokacak, koordinatör valilik 
gibi bir koordinasyon maalesef gerçekleştirilememiştir. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanım toparlıyorum. 
özet olarak şunu arz etmek istiyorum : Sorun 

belirli bir idarî yöntem ve belirli bir idarî formali
tenin azaltâması sorunu değildir; sorun, kurulacak 
teşkilatlar kanalıyla yeni 'bir espriyi, yeni bir idarî 
ruhu, yeni bir çalışma azmî ve heyecanını, hizmet 
etkinliğini sağlayacak espriyi gerçekleştirmek; yani 
idarî reformu her türlü iyi ve güzel hizmete layık 
olan 'halikımıza sunabilmektir. Bunun için de, sorun, 
halkın mutluluğu ve huzuru için kendini feda ede
bilme ruhunu taşıyan ve bunu ispatlayan, topluma 
sahip çıkan, toplumun sorunlarını içinde hissederek 
onun hizmetine koşan idare amirlerine, diğer yük
sek seviyedeki idarecilere ve bunun gibi fedakâr ele
manlara 'Devletin sahip çıkması sorunudur. Devlet, 
eğer çalışan elemanına sahip çıkmaz, onu partizan 
düşüncelerin, siyasî baskıların yönünde kullanır, har
carsa 'toplumda formaliteyi kaldıracak, 'bürokrasiyi 
kaldıracalk, ne idareci yetişiir, ne yüksek kademede 
eleman yetişir. Onları maddî yönden, gerçek şekil
de teçhiz etmek, onların maddî imkânlarını sağla
mak yanında, özellikle tarafsız idareyi gerçekleştir
mek de bu iktidarların, özellikle Başbakanlığın va
zifesi olmaktadır. 

Burada biraz evvel Sayın Vecihi Akın arkadaşı
mız dile getirdi; eğer bunlar hakikatsa, ki benim haf-

salam almıyor, insan dehşet içinde kalır. Çünkü, bi
zim kuşak 1946'dan 'bu yana partizanlığın ne kor
kunç 'bela olduğunu yaşadık. Bütün toplum katla
rında siyasî 'baskıların ve partizan idarelerin ne feci 
neticeler doğurduğunu gördük. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz 2 dakika 
geçiyor, lütfen sözlerinizi tamamlayın efendim. 

NİHAT AKPAK. (Sakarya) — Varsayımlarla 
hareket etmeyin, bilmediğiniz konularda konuşma
yın. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Evet, bun
lar hepimizin bildiği konular. 

Ben yine 'bütün iyi niyetimle Başbakanlık Bütçe
sinin ve bundan sonra yüksek tasviplerinizle kabul 
edilecek bütçelerin Yüce Milletimiz İçin hayırlı, uğur
lu olmasını dileyerek Yüksek Heyetinizi en derin hür
metlerimle selamlıyorum. 

Sağ olun. (HP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Buyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (fomir) — Sa
yın Başkan, çok değerli millet vekilleri; Başbakanlık 
Bütçesi hakkında fikirlerini ve tenkitlerini ortaya 
koyan milletvekili arkadaşlarımın konuşmalarını dik
katle dinledim. Bütçenin tümü üzerinde yapılan ko
nuşmalarda sayın grup sözcüleri ve milletvekillerinin 
değindikleri birçok konuların bugün de tekrar edil
diğini gördük. Bu itibarla, Sayın Başbakanımızın de
ğinilen bu konular hakkında dün geniş bir şekilde 
Yüce Meclise açıklamalarda bulunmuş olmasından 
dolayı, ben şimdi mümkün olduğu ölçüde üzerinde 
önemle durulmasında yarar 'gördüğüm bir iki ko
nuya açıklık getirmek bakımından tekrar değinece
ğim. Yalnız, sözlerime başlamadan evvel, yapılan 
tenkitlerde yadırgadığım iki hususu sözlerimin ba
şında belirtmjeden geçemeyeceğim. 

Bunlardan i 'bir tanesi, gazete haberlerindeki de
dikoduları ve hatta şuradan veya buradan duyduk
larını mesnet kabul etmek suretiyle çok ciddî devlet 
meselelerini dile getirmeyi ciddî ve sorumlu bir mu
halefet anlayışı ile bağdaştıramadığımı ve bunu ya-
dırgadımı sözlerimin başında belirtmek istiyorum. 
(ANAP «bravo» sıralarından alkışlar) 

özellikle eski bir asker olan ve duyduğu veya 
gazete dedikodularından edindiği bilgileri durum de
ğerlendirmesi yapmadan sayın milletvekilinin Yüce 
Mecliste tenkit koşunu yapmasını yadırgadığımı da 
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•diğer bir konu olarak belirtikten sonra, konulara, 
tenkitlere ve sorulan hususlara açıklık getirmeye ça
lışacağım. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Durum değerlen
dirmesi yapar o, Sayın Başbakan Yardımcısı, yapar... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale 
etmeyelim. 

DEVLET BAKANİ VE 'BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Efen
dim, sayın muhalefet sözcüleri ve milletvekiUerimiz 
özellikle Başbakanlık Bütçesinde belirli bazı konu
lara temas etiler. Bunlar ekonomik durumla alakalı 
olarak ortaya konulan iddialardır. Bunlar 'genellikle 
•bütçenin tümü üzerinde yapılan ve ağırlıkla konu
şulan konular olarak özellikle enflasyon ve fiyat ar
tışları konusu ile memurların durumudur. Bunlar 
hakkında, 'tekrar olmasına rağmen, ben de cevap 
vermeye çalışacağım. Çünkü muhalefet bundan de
vamlı olarak: ortaya koyacaktır, bu onların görevi
dir; bizim de bunlara devamlı olarak görüşlerimizi 
tekrarlamamızda yarar vardır. Bu, bu şekliyle devam 
edecektir. Bunun 'için, tekrar olmasına rağmen, ağır
lıklı olması dolayısıyla bu 'konuya temas etmek is
tiyorum. 

Diğer taraftan idarî reformla alakalı konulara 
da ağırlıkla temas edildi. Cevaplarımın 'ikinci konu
sunu bunlar teşkil edecektir. 

Diğer bir konu da Personel Kanunu ile alakalı 
olarak, Özellikle Yüce Meclisten alınan yetki çerçe
vesi dahilinde yapılan işler ağırlıkla konu edilmiştir. 
Bu konulara ve bunun dışında da diğer konularla ve 
TRT ile alakalı hususlara cevaplar vermeye çalışa
cağım. 

Türkiyenin, uygulamakta olduğu istikrar progra
mı şu yönü ele alınarak devamlı vurgulanmaktadır: 
1984 yılında ekonomik durumda, ihracat konusun
da, dış ilişkiler konusunda; tekrarlanmadı fakat millî 
gelirin artışı konusunda, plan hedefleri ve 1984 yılı 
için öngörülenin üstünde bir artış sağlanmış olma
sına rağmen; enflasyon ve fiyat artışlarının aşağıya 
indirilmemesi konusu tenkit konusu edilmiştir. Bunun 
nedenleri ve bu konuda 1984 yılında Hükümetin al-_ 
dığı ilerlemeler Sayın Başbakan tarafından dün dile 
getirilmiş olmasına rağmen, bugün tekrar ortaya atıl
dı. Ben bunu biraz daha basit olarak izah etmeye 
çalışacağım. 

Arkadaşlar, enflasyon ve fiyat artışları konusu, 
hepiniz biliyorsunuz ekonomide en güç ve başarı el
de edilmesi için zaman isteyen, devamlı takip iste
yen konulardan bir tanesi fiyat artışları konusudur. 
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Bu yönüyledir ki ülkeler fiyat artışı konularında çok 
hassastırlar. Bu konuda ekonomide fiyat artışlarının 
yükselme eğilimine girmemesi için her türlü tedbiri 
çok evvel ye zamanında almaya çalışırlar. Bu konu
da bu kadar hassas olunmasının sebebi, fiyat artışları 
bir kere yükselme eğilimine girdiği zaman bunu tek
rar durdurup aşağıya indirmek çok güçtür, çok zor
dur, zaman ister, fedakârlık ister ve her şeyden ev
vel doğru ekonomik kararları sabırla uygulamak is
ter. Türkiye bunun en büyük sıkıntılarıyla 1980 yı
lında enflasyonda ilk istikrar tedbirlerini uygularken 
karşı karşıya geldi. Ayda yüzde lO'lüık fiyat artışları 
karşısında, 1980 yılında uygulanan istikrar tedbir
leri, ki o sene ilk altı-yedi ayda fiyat artışları yüzde 
50-60'ı buldu. Bir ayda yüzde 29 oldu, bu istikrar 
tedbirlerinin uygulandığı dönemde ve o sene yüzde 
107'lik bir fiyat artışına geldi; ama bu uygulanır
ken 1980'de aylık yüzde 8-10 olan fiyat artışları 1980' 
in sonuna gelirken ayda yüzde 3-4'e indi; yani aylık 
yüzde 10'u yüzde 4'e indirebilmek için 1980'de (he
pimiz yaşadık) Türkiye ne fedakârlıklarla karşılaştı. 

İşte ondan sonra fiyat artış oranları inişe geçti. 
Yüzde 107 olan fiyat artışları 198 l'de rahatlıkla yüz 
de 36,8'e indi; hatta bu hedef verildiği zaman bir
çokları, dışta ve içte yazarlarınız, ekonomistlerimiz 
şunu iddia ettiler : «1980 yılında yüzde 107'lik fiyat 
artışı 1 senede yüzde 40'a iner mi?» Hedef çünkü 
yüzde 40 idi. «Bunda başarılı olunamayacak» denil
di; fakat alınan tedbirler, ilk sene, 1980 yılında fiyat
ların yükselmesine sebep oldu; fakat-aylık yüzde 10 
olan fiyat 'artışı -kasım-aralık aylarında aylık yüz
de 3-4'e indi. İşte bu 1981 için ümit vericiydi, bu
nun neticesinde de doğru kararlar devam ettiği için 
yüzde 3 6,8'e indi fiyat artışları. 

1981 bu şekilde geçti, 198'2'de hedef yüzde 25 
idi, rahatlıkla tutturuldu. Ekonomide fiyat artışları 
inişe geçtiği zaman, alınan tedbirlerin müessir olma
sı da kolaydır. Psikolojik ortam buna hazırdır; fa
kat 1983'te yüzde 20'yi hedef aldık; indiremedik ve 
yükselme eğilimine girdi. İşte, işin zor tarafına gir
dik, Benim kanaatimce ipin ucunu kaçırdık. Ne za
manki fiyat artışları yükselme epimine giriyor ve 
'tekrar yükseliyor, bunu durdurup aşağı indirmek (İş
te başında ifade ettiğim gibi) güçtür. Bunun içindir 
ki, birkaç defa bunu belirttik, hatta biz bunu Hü
kümet Programında da belirttik, «Derhal çok ciddî 
terbirler alınması lazım» denildi ve hatta Hükümet 
olarak güvenoyu almadan bu tedbirleri Meclise ge
tirmek zorundaydık; için ciddiyeti bunu gerektiriyor
du. 
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(Hepimiz şunu söylüyoruz; «1983'de fiyat artış
ları yüzde 30 idi» Doğru; ama bu, sene sonuna doğ
ru 1983'ün ilk 6 ayına bakın, fiyat artışları yüzde 20' 
lik bir seviyede gidiyordu. 

Ekonomide her şeyden önce şunu bilmemiz la
zım. Ekonomide alınmayan tedbirler, uygulanmayan 
kararlar etkilerini 6-7-8 ay sonra gösterir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Bazen 12 ay. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İJSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet, 
bazen de 12 ay. 

Bu bakımdan bu tedbirlerin neticesinde 2 nci ay
da fiyatlar yükselme temayülüne girdi; hatta 1984'e 
girerken hızım belirtmek için şunu söyledik : «Son 3 
ayın fiyatlarını alırsak, bu hızlar yüzde 50-60 seviye
sine geliyor. Onun için yükselme temayülüne girmiş 
bir fiyatı durdurmak için derhal tedbir alınması la
zım.» Şunu da hepiniz biliyorsunuz, Mecliste de ko
misyonlarda da müteaddit defalar söylenildi, biz şu
nu ifade ettik : 1984 yılında program yüzde 25 ol
masına rağmen, bu işte sorumlu bir Başbakan Yar
dımcısı olarak hiçbir yerde 1984 yılında yüzde 25'i 
tutturacağız demedik, diyemedik, büyüyordu çünkü. 
Sayın Başbakan da aynı şekilde, «Gayret edeceğiz» 
demiştir; fakat niçin bunu yaptık? 'Bizim bütün he
sabımız şu idi : 

tik 6 ayda alınan tedbirlerle fiyatlar yükselecekti. 
Temmuzdan itibaren fiyatlar geçen sene seviyesine ge
lecek, ekim, kasım, aralıkta da inişe geçecektir; yani 
1984'e girerken yüzde 4, ocakta yüzde 5 olan aylık 
fiyat artışını biz eğer sene sonuna girerken yüzde 2'lik 
bir duruma indirirsek, 2,5'a indirirsek, 1985 için yüzde 
25'i rahatlıkla tuttururuz. Hesabımız bu idi ve buna 
uygun kararlar alındı. Bu kararlar doğru kararlardı, 
ciddî şekilde uygulandı ve kanaatimizce de şu geçen 
11 ay itibariyle bu hesabımız tutmuştur. Biz yüzde 60' 
lık hızı yüzde 25 ila 35 arasında bir seviyeye indirdik 
mi, 1985 yılında yüzde 25'i rahatlıkla tuttururuz. İlgi
li rakamları arz ederek şimdi zamanınızı almak iste
miyorum. ı(MDP sıralarından «Alın, alın» sesleri) 

Rakamları da söyleyeyim : Devlet îstatislik Ens
titüsünün, Hazinenin ve İstanbul Ticaret Odasının 
neşrettiği muhtelif verilerde, 1984 yılının ilk 6 ayında
ki aylık enflasyon rakamları yüzde 4 ila 5 arasında 
seyrediyor. Zaten 1983 yılı Ekim, Kasım, Aralık ay
larındaki artışlar da bu seviyede idi; yani aylık yüz
de 4, hatta buna yakın rakamlardı. Bu seviye 1984'ün 
ilk altı ayında aynen kaldı. 1984'ün Temmuz, 

Ağustos, Eylül ayları 3; hatta 2-2,5 ile bu 
seviyeye, yani 1983'ün Temmuz, Ağustos, Eylül ay
larındaki rakamlara eşit çıktı. Demek ki, 1984'ün ilk 
6 ayında 1983'e nazaran yükselen fiyatlar, 1983'ün 
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında aynı seviyede sey
retti. Hesabımız da bu idi. Ekim, kasım, aralık ayları, 
geçen senenin seviyesinden aşağı inecek demiştik; alı
nan rakamlar da bu seviyededir, örneğin, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının ilan ettikleri son veriler, geçen sene 4,7 olan 
kasım ayı toptan endeksinin 2,2 olduğunu gösteriyor. 
Ticaret Odasının yayınladığı endeksler de 5,3 olan 
İstanbul tüketici fiyatları endeksinin, kasım ayında 
1,6'ya düştüğünü gösteriyor. 

Şimdi, bunlar-bu şekliyle devam ettiği takdirde, 
yükselen bu enflasyonun durdurularak aşağıya çekil
diği ortaya çıkıyor. . 

Tabiî bu konu, sene sonunda buna gitmekle hal
ledilebilecek bir konu değil. Enflasyonla mücadele 
ciddî bir iştir. Enflasyon ciddî bir hastalıktır. Devam
lı kontrol gerekir. Enflasyonu hiçbir zaman küçüm-
sememek lazımdır. Biz, fiyat artışları konusunda en 
güç dönemi 1984 yılında geçirdik. Bundan sonra fi
yat artışları inişe geçmiştir, tş bundan sonra kolay
dır. Yalnız çok dikkat etmek lazım; bu konuda her
hangi bir suretle yapılacak bir ihmal, herhangi bir 
nedenle alınacak yanlış kararlar, hastalığı birden nük
settirir. Dolayısıyla ipin ucunu tekrar kaçırırız. O ba
kımdan, dikkatli olunduğu takdirde bunun tam ma
nasıyla aşağıya indiğini kısa zamanda hepimiz göre
ceğiz, Sayın Başbakanın, enflasyon konusunda orta
ya attığınız bu tenkitlerin dört - beş ay sonra orta
dan kalkacağı yolundaki dünkü ifadesinin de buradan 
ileri geldiğini tekrar vurgulamak isterim. 

Biz, çok güç olan bu işin büyük kısmını atlattığı
mızı, bu bakımdan 1985'in 1984'ten çok daha iyi so
nuçlar vereceğini ümit ediyoruz. 

İhracat konusuna geliyorum: Bu konu Türkiye 
için çok önemli bir konu olduğu için tekrar vurgula
mak istiyorum. Türkiye'nin 1984 yılında bu konuda 
başarılı olduğu görülmüştür. Zaten başarılı olmak 
mecburiyetinde idik. Bu konuda uğrayacağımız her
hangi bir başarısızlık, beraberinde, bizim için enflas
yon kadar önemli olan bu konuda çok daha ciddî 
sorunları getirebilirdi. 

Hakikaten, zamanında alınan tedbirlerle, durak
layan ihracat hız almış ve bugünkü neticelere göre de 
yıl sonunda, 6 milyar 800 milyon dolar olan ihracat 
hedefinin, 7 milyar doları aşacağını görüyoruz. Bu 
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hakikaten büyük bir başarıdır. Bu konuda emeği ge
çen tarım ve sanayi ürünleri ihracatçılarına teşekkür 
ederim. Gerçekten ülkenin güç ve önemli sorunları
nın bulunduğu 1984 senesinde, bu sorunlara bir de 
döviz sorunu ilavesi yapmamıza mani olmuşlardır. 
Bu yönüyle de takdire şayandırlar. Gelecek yıllarda 
da ihracat artışının bu seviyelerde gitmesi önemlidir. 
(MDP sıralarından «Üreticiye» sesleri). 

Ben burada şunu belirtmek istiyorum : Türkiye 
ekonomisinin 1984 yılında aldığı mesafe tatmin edici 
olmayabilir, tenkitleriniz olabilir, enflasyon konusun
da başarısızsınız denilebilir, hatta bir ecnebi gazete
nin yazıları da dile getirildi. Benim, burada, arzu et
tiğiniz takdirde, 20 - 30 tane Türkiye lehinde yazılar 
yazan gazetelerden bahsetmem mümkün. Nasıl bu
rada hepimiz bir konu hakkında lehte, aleyhte görüş
lerimizi söylüyorsak, dışarıda da bu şekilde değerlen
dirmeler yapılması mümkündür. 

Yalnız şunu belirteyim, 1984 yılında Türkiye'nin 
dıştaki kredi itibarı büyük ölçüde artmıştır. Yalnız, 
bu artış geçmiş dönemlerden beri devamlı olarak ge
len bir artıştır. 1980 yılından itibaren kademe kade
me bu artışlar devam etmiş ve bugün Türkiye belirli 
bir mesafeye ulaşmıştır. Türkiye 1984 yılında dünya
da kredi itibarı en yüksek olan 10 ülke arasındadır. 
Amerika'da ekonomi ile alakalı olarak her sene neş
redilen bir dergi - Her sene bunu yapar - 10 tane en 
ileri giden ülkeyi ve en kötü durumda olan 10 ülke
yi neşreder. Bir de her ülkenin kredi açısından değer
lendirmesini birden başlamak suretiyle verir, bu usul 
haline gelmiştir. Bu sene yapılan ilanda en iyi 10 ül
ke arasında Türkiye baştadır. 

Tabiî bunlar, bizim dıştan birtakım kaynaklar 
sağlamamıza imkân vermektedir. Bu kaynakları en 
iyi şekilde kullanmak suretiyle yatırımları artırmak 
ve bu suretle de hem üretim artışını sağlamak, hem 
de istihdama bir çare bulmayı Hükümet olarak he
deflemekteyiz. 

Ekonomik mevzularla alakalı sözlerimi bitirme
den evvel, ki özellikle memurlarla ilgili konulara de
ğinildi, bu hususa tekrar yer vermekte yarar görüyo
rum, 

Türkiye'de memurlar, Sayın Başbakanımızın dün 
ortaya koyduğu gibi, geçmiş devirlerden itibaren ha
kikaten enflasyonun etkisini ortadan kaldıracak bir 
ücret artışına kavuşturulamamışlardır; bu doğrudur. 
Hatta 1978 yılından itibaren enflasyon hızının yüzde 
60 - 70 olduğu dönemlerde memura yüzde 20, hatta 

yüzde 100 olduğu dönemlerde yüzde 30'luk bir zam 
verildiğini görüyoruz, bunu rakamlarla ortaya koyu
yoruz. 

ilk defa olarak 1981 yılında Türkiye'de memurlar 
enflasyonun üstünde, reel olarak yüzde 12-13'e va
ran bir ücret artışına sahip olmuşlardır. Nedeni de, 
o yıl enflasyonun hedeflenen, programlanan noktanın 
altına inmiş olmasıdır. O bakımdandır ki, bizim de
vamlı iddia -ettiğimizde odur, Türkiye'de fiyat artış
larının başarılı olması, hedeflenen noktalara ulaşma
sı memur yönünden en kazançlı husustur. İşte 1981 
yılında bu reel artış sağlanmıştır. 

1982 yılında da yine enflasyon hızının hedeflenen 
noktaya ulaşmış olması, memurlar yönünden bir mik
tar da olsa reel bir artışı temin etmiştir. 1983 yılında 
ücret artışlarının enflasyon hızına ulaşamaması, bura
da kendi içinde bir reel kayba sebep olmuştur. Bi
zim devamlı iddia ettiğimiz şudur, memurlara ve iş
çilere reel olarak enflasyonun üstünde bir ücret ver
meyi prensip olarak arzu ediyoruz ve bunu yapaca
ğız demiştik. Şimdi tabiî bu, sayın milletvekili arka-
daşlarım tarafından dile getirildi. 1984 yılında ücret
lere yaptığımız net artış asgarî yüzde 35'tir. Bu artış 
kariyer mensuplarına, üst seviyedeki kimselere daha 
fazla yansımıştır. Bu yüzde 35'lik artışa vergi dahil
dir. Yalnız biz buna vergi iadesi (Faturalı yaşam) 
suretiyle getirdiğimiz asgarî yüzde 10'luk artışı da 
ilave ettiğimiz takdirde memurlara yüzde 45lik bir 
imkân sağladığımız düşüncesindeyiz. Tabiî bu geri 
kalmış ve kalkınmada Öncelikli yörelere getirilen as
garî geçim indirimi dolayısıyla fazla ödenen ücretler 
sırf buralara mahsus olduğu, genelde olmadığı için 
nazarı itibare alınmamaktadır. Eğer 1985 yılındaki 
yüzde 25'lik artış, enflasyona ulaştığı takdirde (ki ke
sin kanaatim odur, bu hesaplarımız bize onu göste
riyor). 1985 yılında memurların reel olarak çok daha 
iyi bir duruma geleceğini de hesap ediyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 30 bin lira ile ge
çinebilirler mi Sayın Bakan? 1985'teki hedefiniz o. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bizim 
hedefimiz 1985'te iki kademelidir. Bunu Sayın Baş
bakanımız da ortaya koydu. Şimdi verilenin ötesinde 
tekrar yıl ortasında artışlar yapılacak ve bununla ar
zu ettiğimiz neticeleri alacağımızdan eminiz. Gelecek 
yıl 1986 yılı Bütçesi burada konuşulurken bunu gö
rüşeceğiz. Birçok konularda,, bu ara^a enflasyon hızın-
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da, Anavatan Partisi olarak neler yaptığımızı göre
ceğiz. Onun için biraz sabretmenizi, sabırlı olmanızı 
rica edeceğim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz sabır ediyoruz 
da milletin sabrı kalmadı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ara
da bakanlar arasında ihtilaf olduğu konusuna da de
ğinmeden geçemeyeceğim. Hatta bu konu Bakanlar 
Kurulunda uzun uzun dile getirildi. Ben gazete dedi
kodularının incelenmeden buralarda tartışılmasına ta
raftar değilim ve bunu arzu da etmiyorum; fakat 
mecbur kaldığım için tekrar ortaya koymakta yarar 
görüyorum. Benim için birçok gazetede yazılanları 
okudunuz, hatta iki - üç gün başlıklarda yer aldı. 
1985 Programının Bakanlar Kurulunda görüşülme
sinden sonra yaptığım basın toplantısında: 

«Efendim, bütçeyi Maliye Bakam ilan eder, hal
buki Başbakan Yardımcısı yaptı, bu bir ihtilafa se
bep oldu» diye konuşuldu. Bunu Sayın Vural Arıkan 
da ortaya koyduğu için açıklamakta hiçbir mahzur 
görmüyorum. Hadise şudur: Program üzerinde ko
nuşulurken tabiî basın bilgi istiyordu. Kendilerine: 
«Sonunda bir basın toplantısı yapılacak, o zaman size 
anlatacağız» dedik. 

Program- yapılırken Maliye Bakanıyla da görüşe
rek, «Ben burada programdaki yatırımı bildirmem 
bakımından, bütçenin genel büyüklüğünü söyleyece
ğim; fakat bütün suallere vereceğim cevap şu ola
cak : Bu konuyu basın toplantısında Sayın Maliye 
Bakanımız ortaya koyacaktır; o bakımdan ben bu 
konuda herhangi bir sualinize cevap vermeyeceğim 
gibi, herhangi bir açıklamada da bulunmayacağım» 
dedim ve bunda mutabık kaldık. Bu bizim kararlaş
tırdığımız, beraber mutabakata vardığımız bir husus
tu, o şekilde de devam etti. Basın toplantısında, «Sa
yın Maliye Bakanımız üç gün sonra bir basın toplan
tısı yapacak, bütün bunlara cevap verecek, ben cevap 
vermeyeceğim» diye üç kere söylediğim halde, bu bir 
ihtilaf konusu yapıldı. 

Yani sizin dile getirdiğiniz Bakanlar arasındaki 
anlaşmazlık işte buna benzer hiç aslı esası olmayan 
hususlardır. Bunlar, bizim aramızda birtakım anlaş
mazlıkların olmasını arzu edenlerin ve bunda men
faati olanların ortaya çıkardığı konulardır. Bu yö
nüyle hiçbir zaman endişe etmeyin, biz gayet iyi, 
ahenkli çalışıyoruz, çalışacağız da. Bu konuda bizim 
herhangi bir sıkıntımız yok. Yalnız ben bu konuları 
ciddiye alıp incelemeden buralara getirilmemesini 
faydalı görürüm, 
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Diğer bir konu, büyük kuruluşların devlet bakan
lıklarına ve Başbakanlığa bağlanması konusudur. 
Başbakanlığa, eskiden bağlanmış olan kuruluşlara ila
ve olarak Kamu İktisadî Teşebbüsleri de bağlanmış
tır. Dün Sayın Başbakan da ortaya koydu. Biz, özel 
sektörle müştereken çalışan, özel sektörde de bir ben
zeri olan Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkında, «İl
gili bakanlığa bağlamayalım, Devlet bakanlığına bağ
layalım» dedik; çünkü doğrusu budur. Bir çimento 
sanayii hakkında, çimento hakkında Sanayi Bakanlı
ğı karar verirken, taraflı hareket etmemesi için ken
di kuruluşunun oraya bağlı olmamasında yarar gör
dük. 

Bu kuruluşlar serbest çalışan; bir ölçüde parla
mentoyla ilişkileri yönünden bir bakana bağlı olması 
lazım gelen kuruluşlardır. Bunları bakanlar yönet
mez. Bakanlar, belirli konularda kanunlarla verilen 
görevleri yapar. Biz bu anlayışla bu koordinasyon 
içinde Başbakanlığın görevinin herhangi bir surette 
fazla artacağı kanaatinde de değiliz. İşin gereği bu
dur. Böyle yapılmasında da yarar görüyoruz. 

Bu vesileyle, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ar
palık haline getirildiği, yönetim kurullarında kasten 
mevzuat değişikliği yapıldığı konuları ortaya getirildi 
ve hatta kötü neticesi ortaya çıkmış usuller tekrar or
taya getirildi gibi iddialar yapıldı. Biz bu konuya iş
tirak etmiyoruz. Biz aksine, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinde yönetim kurulu adetlerini, bakanlara veri
len adetleri azalttık; yani 7 olan yönetim kurulu 
adedini indirdik ve bakanların buraya tayin edeceği 
miktar eskiden dörttü, üçe indirdik; teşekkülün için
den koyduk. Burayı arpalığa çevirmek isteyenler, bu
nu başka şekilde düşünür, adedi artırılır. Böyle bir 
şey yanlış olarak iddia ediliyor, sureti kafiyede doğ
ru değil. Bir de, hepiniz biliyorsunuz, kanunlarında 
açıkça hüküm var : Siyasî partilere kayıtlı olanlar, 
seçime girip de kazanamayanlar, hatta aday olanlar 
bu kuruluşların yönetim kurullarında görev alamaz
lar. Yani, bir parti mensubunu zaten buraya getire
mezsiniz. Bu yönüyle, bu gibi mesnedi olmayan, hat
ta yanlış olan konuların burada söz edilmesi konu
sunda, hiç olmazsa gerçeği ortaya koyma bakımın
dan, açıklığa kavuşturmak bakımından tekrar izahat 
verme zorunluluğunu duydum. 

Diğer bir fronu da, buralarda ek görev olarak 
Devletin üst kademesinde olanların görev alması. 
Arkadaşlar, bu uygulama geçmiş dönemlerden beri 
yapnagehnektedir. öteden beri Hazine Genel Müdü
rü, müsteşar yardımcısı, müsteşar, bu gibi görevlerde 
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olanlar bu kuruluşların yönetim kurullarına girer. 
Nedeni, o kuruluşlarla o müesseselerin çok sıkı işbir
liği ilişkisidir. Hazinede, Müsteşar Yardımcısı, Ha
zine Genel Sekreteri senelerdir Türkiye Petrollerinin 
yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. Hazinede, Dış 
Ekonomik ilişkilerde olan arkadaş TEK'e, Türkiye 
Elektrik Kurumuna yönetim kurulu üyesi verilmiş
tir. Neden? Çünkü, TEK'in yatırımlarının yüzde 99'u 
dıştan kredi ile sağlanır, dış ilişkileri çoktur; dış eko
nomik ilişkilerde bulunan kimse zaten görevi itiba
riyle o kredilerin müzakerelerini, her şeyini yapar. 
O kuruluşta bulunması, o İşlerin süratle olmasını 
sağlama bakımındandır, yarar gördüğümüz içindir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Emniyet Genel Müdürünün ne işi var? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Onun 
da var efendim, onu da verdiğimiz yerde varan gö
rüleceği ve tecrübesinden bilgisinden o kuruluşta is
tifade edileceğini düşündüğümüz ve uygun gördüğü
müz için yaptı'.c- Yeni bir konu değildir. 'Belki bahset
tiğiniz emniyet genel müdürüne o yönde görev veril
memiştir; ama biz onun o kuruluşta faydalı olaca
ğına kani olduk. 

îdarî reformla alakalı konuya temas etmek isti
yorum : «idarî reform başarısızdır, personel rejimi
nin durumu daha da kötüleşmiştir, bürokrasiyle mü
cadelede bir şey yapılamamıştır, kadro reformu ba
şarısızdır» iddiaları ortaya atılmıştır. Bu iddiaların 
hiçbirine katılmıyoruz. Hükümetimiz Cumhuriyet ta
rihinde, hatta son asırlardaki en radikal, en köklü, 
en cesur ve en isabetli idarî reform paketini ortaya 
koymuş ve gerçekleştirmiştir. OECD ülkeleri dahil, 
Türkiye'de 1960 sonrası dönemlerinden başlamak 
üzere idarî reform konusunda ciltlerce kitap hazır
lanmıştır, birtakım öneriler ortaya konulmuştur; fa
kat hiçbiri gerçekleştirilememiştir. Neden gerçekleş
tirilememiştir? Bu çok zor iştir. Bunu ancak kendine 
güvenin, bunun altından, tenkitlere rağmen kalkabile
ceğini bilen güçlü hükümetler ancak bu idarî refor
mu yapabilirler. Bunun için yapılamamıştır ve biz 
bunu yaptık ve idarî reformun en güç dönemini de 
atlattığımız kanaatindeyiz. Bundan sonra bunun müs
pet neticelerini ileride hepimiz göreceğiz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, idarî, reform konusunda 
Aralık 1983, Haziran 1984 ve Ağustos 1984 tarihle
rinde çıkarılan toplam 50 civarındaki kanun hükmün
deki kararnameyle Türk idare sistemi belli bir fel

sefe ve organizasyonu olan köklü bir yapıya kavuş
turulmuştur. Yapılan idarî düzenlemelerdeki anafel-
sefe ve hedeflerimizi şöyle özetleyebilirim : 

1. Devletin vatandaşa daha iyi hizmet vermesini 
sağlamak. 

2. Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir, 
verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini temin 
etmek. 

3< idarî yapıyı dinamikleştirmek ve mümkün ol
duğu kadar küçülterek israfı önlemek. 

4. Devlet teşkilatım herkes tarafından kolayca 
anlaşılacak basit ve rasyonel bir yapıya kovuştur
mak. 

Bizim felsefemiz ve hedeflerimiz bunlardır. 
Sayın milletvekilleri, bu hedeflerden hareket ede

rek şunları yaptık : Kamu yönetiminde değişik üni
telerce aynı gayeyle yürütülen hizmetler bir hizmet 
merciinde toplandı. Görev, yetki ve sorumluluklar 
açık ve net bir şekilde ortaya konuldu. Koordinasyon 
ihtiyacı asgariye indirilmiş ve verimli bir sistem ge
tirilmiştir. Bürokrasiyi artıran, yetki ve sorumluluğu 
dağıtan hiyerarşik kademeler belli bir esasa bağlanarak 
büyük ölçüde azaltılmıştır.! Ana'hizmet birimleri, da
nışma ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet bi
rimleri birbirinden ayrılarak idarî model, üçlü bir 
sisteme bağlanmıştır. 

[İdarî reform programını burada birkaç dakikaya 
sığdırmak mümkün değildir. Bunun için sizlere bir-iki 
konuyu ortaya koyarak bu hususu geçmek istiyorum.; 

1978'de 35'e kadar yükselen bakanlık sayısı 21'e 
indirilmiştir. Bunlardan 7'si devlet bakanlığıdır. Sade
ce 14 tane hizmet bakanlığı vardır. Bu çok önemli 
ve mühim bir reformdur. Sayıları lOO'ün üstünde 
olan çeşitli kurul ve komisyonlar 30 civarına indi
rilmiştir, idarede; merkezde 14, taşrayla beraber, 20 
olan hiyerarşik kademe sayısı yarı yarıya azaltılarak 
7'ye indirilmiştir. Buna bağlı olarak 12 500 civarın
daki unvanlı idarî kadrodan 5 OOO'i kaldırılarak 7 500 
civarına indirilmiştir. 

150 yıldır şikâyet edilen unvan karışıklığı ve çok
luğu meselesi de halledilmiş: 8 bini geçen kadro un
vanı 820'ye indirilmiştir. Yıllardır çıkarılamayan Kad
ro Kanunu çıkarılmış, devlet kadrolarına sahip çı
kılmış ve kadro reformu uygulanmaya başlanılmış
tır. Birçok bürokratik formaliteler kaldırılmış, çeşitli 
kanun gücündeki mevzuatla alınan yetki çerçevesinde 
idarî usul ve işlemler basitleştirilmiştir. Tapu, trafik, 
nüfus, pasaport, vesaire. İdarî reform çalışmaları kad
ro reformu ve personel reformu ile desteklenmiştir. 
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Hepiniz biliyorsunuz, Yüce- Meclisten aldığımız yetki I 
yasası ile 241 sayılı (Kanun Hükmündeki Kararname
yi çıkardık ve bununla bir sene müddetle, Personel 
Kanununda yapacağımız değişikliklerle alâkalı yetki 
verdiniz. Gaye, bu yetki çerçevesinde memurun da- I 
ha iyi çalışmasını değerlendirmek, çalışanı teşvik eden I 
ödüllendiren bir personel sistemi getirmekti^ 657 sa
yılı Kanunda görülen birçok aksaklıkları da bu ara
da ortadan kaldırmayı bu yetki çerçevesinde düşün- I 
müştük. Başbakanlığın görev ve yetkileri daha önce 
de belirttiğim gibi Anayasaya tamamen uygundur. I 
Başbakanlık icra sorumlulukları yüklenmemiştir, sü- I 
per bir bakanlık haline de getirilmemiştir. Başbakan
lığa, sadece demin de söylediğim gibi KİT'ler bağ
lanmıştır; bunlar merkeziyetçiliği artırmak değil, ak
sine azaltmak için yapılmıştır ve bu konuda Başba- [ 
kanlık bir koordinasyon görevi yapmaktadır. I 

0 7 sayılı Kanunun 68 inci <b) maddesi sayın 
mületvekillerimiz tarafından tenkit edildi ve özellikle 
bazı kimselerin buraya getirilmesi konusuna bir mes- I 
net teşkil etmesi yönü de uzun uzun eleştiriye sebep 1 
oldu. Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. 657 
sayılı Kanundaki, 1 ve 2 noi derecedeki görevlere ge- I 
tirilecek kimselerde aranan hizmet müddeti, hepiniz I 
biliyorsunuz kanun ilk yürürlüğe girdiği zaman 5 se- I 
ne, 7 sene gibi değişikti. Bir sene sonra bunun az 
olduğunu gördük; bu sefer yükselttik 15 seneye çı- I 
kardık, ©aktık ki bir altı ay geçti bu iş olmuyor, faz- I 
ladır dedik tekrar 7 ile 10 seneye indirdik. 1976 yı
lından 1982 yılına kadar bu hizmet müddeti kanaa- I 
timce Türk bürokrasisine, Türk idarî sistemine uygun 
bir hizmet müddeti idi. Sonradan bu hizmet müddeti I 
tekrar 15 seneye yükseltildi, yani denenmiş bir sis- 1 
teme tekrar girdik. Biz bu reformla, bu getirdiğimiz I 
kanun gücündeki kararname ile bu müddeti 12 seneye I 
indirdik. Yoksa Alhmedi, Mehmedi bu kadrolara al- I 
mak için yapılmış bir şey değil ve zaten doğru ol
ması lazım gelen, Türkiye sisteminde 7 senedir uygu- I 
lanıp yerleşmiş bir müddeti biraz daha fazlasıyla tek- I 
rar uyguladık. Öyle ümit ediyorum ki bu, uzun se- I 
neler Türlk personel sisteminde yerini alır. I 

Kadro piramitinin bozulduğu iddia edilmiştir. Bu I 
aksine düzeltilmiştir. Burada önemli olan 1 inci dere- I 
ce kadroların sayısı değil, ek göstergelerinin sayısıdır, I 

ı Kariyer hizmetleri elbette 1 inci dereceye gelecektir. 1 
tdarî hiyerarşideki 1 inci derecedeki kadro sayısı ise I 
sadece 1 000 civarındadır. Bu da toplam kadronun I 
binde birinden azdır. I 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez I 
Bankası Başkan Yardımcılığı kadrosunun 3'ten 4'e | 

I çıkarılması konusu yine birtakım «.duyduk», «söylen-
I di» laflarıyla Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir. 

Bu itibarla arzu etmediğim halde bu konuda da bir 
I iki hususa değinmek istiyorum. 

I Hepimiz biliyoruz, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
I Bankasının Başkan Yardımcılığı kadrosu, kanun çık

tığı zamanlarda 3 olarak tespit edilmiştir. Tahmin edi-
I yorum bu Kanun 1970-1971 yıllarında çıkmıştı. Mer-
I kez 'Bankasının fonksiyonları bu tarihten itibaren bü-
I yük ölçüde artmıştır. Her şeyden evvel, kabul ettiği

niz kanunlarla yeni görevler verilmiştir. Yüce Mec
lisçe kabul edilen Bankalar Kanunu ve Türkiye Cum-

I huriyet Merkez Bankası Kanununa göre büyük gö
revler verilmiştir. Bu görevleri yapacak kadro adedi-

I nin 4'e çıkarılmasını, birtakım maksatlar arayarak 
I burada dile getirmeyi, tekrar söylüyorum yadırgadım. 
I Kanunda gayet açık olarak «'Başkan yardımcıları, her 

zaman, her an Hükümet tarafından, tayinlerindeki 
j usule göre değiştirilebilir» şeklinde hüküm vardır. 
I Hükümet olarak biz birisini bu göreve getirmek is-
I itersek, bu yetki zaten var. Yani bunu böyle değer

lendirmenin hiçbir mantıklı tarafı da yok. Bu zorun-
I luluk ihtiyaçtan gelmiştir; bu ihtiyaç da belki kısa 
I bir zaman sonra 4 değil, 5 veya 6 başkan yardımcılı

ğım gerektirebilir. Diğer ülkelerin merkez bankala-
I rina bakın, onlarda hakikaten bu fonksiyonları ya-
I pacak çök daha fazla adette başkan yardımcılıkları 

var. Bizim Merkez Bankamızın eksiklikleri yok mu-
I dur? Alın İngiltere'nin, Fransa'nın merkez bankalarını; 
I bunlar ekonomik rapor ortaya koyar, değerlendir-
I me yaparlar; profesörler, meclis, milletvekilleri da-
I hil o değerlendirmeden istifade ederler, Bizim çok 
I eksikliklerimiz vardır. Biz bunları bu görevin gereği 
I olarak yapmak zorundayız. 

I Artık ilim, dünya ekonomisi, ekonominin el yor
damıyla idare edileceği mesafeyi çoktan aştı, 1970 

I senesinde Türkiye'de birçok konuları el yordamıyla, 
I şuradan buradan alacağınız bilgilerle yönetmeniz, pa-
I ra politikasını idare etmeniz mümkündü; ama 1984' 
I ün dünyasında bu işler artık ilme, tekniğe dayanıyor 
I ve buna göre hesaplar yapılıyor; «Fiyat artışları ne-
I dk?» bunlar kolaylıkla çıkıyor. Onun için çok rica 
I edeceğim, tamamen teknik olan bu konular başka ma-
I nalara çekilerek Yüce Meclisin huzuruna getirilme-
I sin. 
I Diğer bir konu da, mevcut teftiş sisteminin ısla-. 
I hında, Başbakanlık Teftiş Kurulunun önemli rolü ola-
I çaktır. Bu konuya da değinildiği için tekrarlamakta 
I yarar görüyorum. Esasen Başbakanlık Teşkilat Kanu-
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nunıda Teftiş Kurulunun görevleri, «Devlet teşkilatın
daki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uygula
masını takip etmek, gerektiğinde teftiş ve denetim 
yapmak» şeklindedir. Yani biz, bakanlıkların teftiş 
sistemi dışında ilave bir teftiş sistemi getiriyoruz. Baş
bakanlıkta kurduğumuz Teftiş Kurulunun maksadı, 
başta bütün bakanlık teftişlerini düzene sokmak, 
«"Bunlar nasıl oluyor?» diye bu yönde esaslar getir
mek, uygulamayı takip etmektir. Bu, en son düşü
nülen bir denetim ve teftiş organının yapılması şek
lindedir. 

TRT ile ilgili olarak «Hükümetin kitle 'haberleş
me araçlarını tek yanlı olarak kullanmaktan vazgeç
mesi» konusu burada dile getirilmiştir. Ben bu ko
nuyla alâkalı çok kısa bir iki cümle söylemekle ye
tineceğim. 

TRT bir Anayasa kuruluşudur. Hükümetin bu ku
rumu tek yanlı kullanması mümkün değildir. Müs
takil kanunu olan bu kurum, kendi kuruluş kanunu, 
mevzuatı. içinde tarafsız olarak görev yapmaktadır. 
Aksi sözkonusu olamaz, TRT'yİ demokratik olma
yan ülkelerin yayın kuruluşlarına benzetmek, önemli 
bir Anayasa kuruluşuna mesnedi olmadan yapılan 
ağır bir ithamdır. Bunu kabul etmek mümkün değil
dir, 2954 sayılı Kanun kurum yayınlarını değerlen
diren bir Yüksek Kurul teşkil ederek kurumun dışa
rıdan tarafsız denetimini de sağlamıştır, Yüce Mec
lise arz ederim. 

Teşekkür ederim. (ANAP .sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan lütfen yerinizden ayrılmayınız; altı 

tane soru var, bu soruları okutacağım, lütfen çevap-
landırijnız. 

FERİT MELEN (Van) — Ben de soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz var değil mi efendim? 
FERİT MELEN (Van) .— Evet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sorularını okutu

yorum! : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ••-.-
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından cevap

landırılmasını arz ve rica ederim. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Braaırum 

Soru 1. Başbakanlığa bağlı olarak kurulan De
niz Müsteşarlığı ne iş görecektir? Bu ve bunun gibi 
Dış İlişkiler, Ekonomik ve Malî İşler, Sosyal ve Kul
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türel İlişkiler gibi kuruluşlar başka bakanlık hizmet 
alanlarına katılma diye nitelendirilebilir mi? 

Soru 2. Bu kuruluşların cari ve yatırım gibi 
ödenekleri bütçeye konmuş mudur? 

Soru 3. Başbakan ve 'hatta Başbakan Yardımcı
sının kendi ağızlarından, «1984 yılı içinde enflasyo
nu 6 ay sonra, 9 ay sonra, yıl sonunda yüzde 25'e 
düşüreceğiz» dendiği halde enflasyon yüzde 50'nin 
üzerinde kalmıştır. Şimdi de 1985 yılı için enflasyo
nun yüzde 25'te tutulacağı varsayılmıştır. Bu sözler 
ve varsayıma güvenebilir miyiz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim/ 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-

CII İSMET KAYA 'ERDEM (Devamla) — Biliyor
sunuz, Başbakanlığa bağlı olan Deniz Müsteşarlığı 
kaldırılmış, yerine Deniz İşleri Başkanlığı kurulmuş
tur. Başbakanlığa bağlı diğer daire başkanlıkları 
koordinasyon görevi yapmaktadır ve dolayısıyla gö
revler arasında bir çelişki söz konusu değildir. Bu 
kuruluşların (hepsinin ödenekleri 1985 bütçesinde yer 
almıştır, 

Enflasyon konuşunda 'hiçbir zaman (konuş
mamda da açık açık belirttim) yüzde 25'lik bir enf
lasyon hızım şu zamanda tutturacağız demedik. De
diğimiz, sene sonunda enflasyon hızının geçen se
neye nazaran azalacağı idi, demin size burada izah 
ettiğim gibi. öyle zannediyorum ki Sayın Başbakan 
da aynı doğrultuda konuşmuşlardı, bildiğim kadarıyla. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
•Kars Milletvekili Sayın Halis Soylu'nun sorula

rını okutuyorum : 
Soru 1. Ankara'nın ve başka diğer illerimizin 

hava kirliliği çok artmış olanların kışın ısıtılması için; 
a) Elektrikli ısıtma, 
b) Merkezî sistemle ısıtma, 
c) Havagazı ile ısıtma, 
d) Tabiî gazla ısıtma gibi tesislerle sağlanamaz 

mı? Bu konuda Hükümetçe incelemeler yapılmakta 
mıdır?» 

BAŞKAN — Sayın Halis Soylu burada mı? 
HALİS SOYLU (Kars) — Buradayım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM. (Devamla) — Ankara* 
nın çevre kirliliğiyle alakalı olarak sayın milletve
kilimizin ortaya koyduğu konular, ayrı ayrı değerlen
dirmeyi gerektiren hususlardır. Biz Hükümet olarak, 

I bu önerilerden özellikle havagazıyla ısıtmayı, mer-
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kezî ısıtma sistemini ve doğal gazla ısıtma konusu
nu, Ankara çevre kirliliğini önleme yönünde ağırlığı 
olacak projeler olarak görüyoruz; Hükümet olarak 
çalışmalaomız bu yöndedir, özellikle Güvercinlik'te-
ki havagazı projesi 20 bin konutu kapsayacaktır. 
Doğal gaz (konusunda da şunu söyleyeyim; Rusya' 
dan alınacak doğal gazın Ankara'nın ısıtılmasında 
kullanılması gibi proje çalışmaları söz konusudur. 
Merkezî ısıtma konusu da tabiî bu arada ele alman 
konulardır. Elektrik, ile ısıtma ve diğer ortaya ko
nulan projeler daha pahalı olacağı düşüncesiyle, bi
lebildiğim kadarıyla, şu safhada ele alınmamakta
dır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
(Diğer soruyu okutacağım; soru sahibi Sayın Ka-

zancıoğlu burada mı? 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU ^Trabzon) — Bu

radayım efendim. 
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 
«SORU :T 

'Bankerzede olayının ortaya çıkmasının sebepleri 
nelerdir?» 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
OEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Muh
telif zamanlarda da ortaya koyduğumuz gibi, ban-
kerzede olayının ortaya çıkması, Türkiye'de sermaye 
piyasası kesiminin çalışmasını düzenleyen mevzuatın 
daha evvel değil de, bu hadiselerden sonra çıkarıl
mış olmasındandır. Eğer bu hadiselerin yaşandığı 1981 
yılından 'önce (kanaatimce, asgarî 5 yıl evvel) serma
ye piyasasını düzenleyecek olan böyle bir mevzuat 
çıkarılmış olsaydı söz konusu hadiseler olmayabilir
di; fakat şunu da ortaya koymak istiyorum; son za
manlarda {£-3 senedir) hepimiz okuyoruz, bu mev
zuatın uygulandığı italya'da, Amerika'da ve Kuveyt' 
te de buna benzer hadiseler olmuştur. 

BAŞKAN -^- Teşekkür ederim Sayın Bakan. . 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKTLIÇ (İzmir) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Sayın Başbakan Yardımcısı biraz evvel Merkez 

Bankasından bahsederken ilme sadık kalarak hara-
ket ettiklerini söylediler. Buna ben de çok memnun 
oldum ve şimdi ben bu bilim müessesesiyle ilgili ba
zı sorular sormak istiyorum. 

Batı'daki örneklerine özenerek kurduğumuz bazı 
müesseseler sonradan dejenere oluyor, örneğin, Tür
kiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Yıllık Büt
çesinin acaba yüzde kaçı cari harcamalara, yüzde 
kaçı da bilimsel harcamalara hasredilmiştir ya da 
sarf edilmiştir? 

İkinci olarak şunu sormak istiyorum : Yine bi
limsel görüşlere sadık kalıyorsanız TÜBİTAK tara
fından hazırlanmış olan Gökova raporu neden hasır 
altı edilmiştir? 

Üçüncü sorum da şu: Çevre sorunlarıyla ilgili 
olarak Gökova meselesine karşı çıktığı için, Çevre 
Müsteşarlığı neden Sayın Özdağlar'dan alınıp baş
ka bir hakana bağlanmıştır? 

Sayın Bakanın bu sorulara cevap vermesini rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — îBuyurun Sayın Bakan, 
DEVLET BAKANI. VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu üç 
konu ile alakalı olarak görüşlerimi, tabiî takdir ede
ceksiniz, burada söylemem mümkün değil. (Müsaade 
ederseniz, bu konulara 'bilahara yazılı olarak cevap 
verelim. Çünkü, yine takdir edersiniz, bu konu ile 
alakalı hilgiye şu anda sahip değilim. 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim; 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Zabıtlara geç

mesi için şunu söyleyeyim; maalesef bugün TÜBİ
TAK'ın yıllık bütçesiinin yüzde 70 - 75'i cari har
camalara, geri kalan kısmı da hilime ayrılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, sorunuz tamamlan
mıştır efendim, teşekikür ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DEVLET ©AKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM 0eyamla) — Tabiî 
ben kesin olması Ibakımından söylemiştim; bu oran
ları, yüzde 50 cari harcamalara yüzde 50 de bilim
sel harcamalara ayrılmış olarak biliyorum, ama ke
sin neticeyi bilahara bildirmeyi, tahmine istinaden 
söylememeyi yeğlerim. Yalnız yüzde 70 değil, yüz
de 50, yüzde 50 olduğunu ıtahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Soru ceyaplandırılrnıştır efendim. 
Beşinci sırada Sayın Ahmet Sırrı: Özbek'in üç, 

sorusu var, bir ve ikinci soruları Akfa Firması ve 
çay tekeliyle ilgili olup, dün Sayın Başbakan tara
fından cevaplandırüdığından, bunları geçip son soru
sunu okutuyorum: 

TRT'de gösterilmekte olan Kartallar Yüksek 
Uçar filminin jeneriğinde «Bu filmdeki şahıs ve 
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isimlerin hiçbir gerçek kişi ve kuruluşla ilgisi yok
tur» denilmektedir, Devlet (kuruluşu olan TRT'nin 
böyle bir açıklamada bulunmasının medeni nedir? 
Böyle kişiler varsa, haklarında işlem yapılması ge
rekir. Böyle kişiler yoksa, bu açıklamaya gerek var 
mıdır? 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET ©AKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI itSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tah
min ediyorum İki birtakım seyredenlerin, olay Tür
kiye'de geçen 'bir hâdise olduğu için» burada bah
sedilen «Olay şu müesseseyi ilgilendiriyor» gibi bir 
takım neticeler çıkartarak dedikodu yapmalarını ön
lemek bakımından, TRT'nin şahıslan veya firmala
rı ilgilendiren, filmin gerçekle alakası olmadığını or
taya koyan faydalı bir husustur. Bence var da böy
le bir olay^ saklanıyor gibi 'bir mana çıkarmak doğ
ru değildir. Bu açıklama yararlıdır ve kişi veya ku
ruluşlarla ilgisi olmadığım gösterme bakımından da 
faydalı bir açıklama olduğu kanaatindeyim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır, 
Altıncı sırada iSayın İbrahim Taşdemir'im sorusu 

var, ilk ilki sorusu üçüncü şahıslarla ilgili olup bu
gün burada cevplandırıknasının gerekmediği kanaa
tindeyiz., 

Üçüncü ve dördüncü sorularını okutuyorum: 
Kendisi aslî görevlerinin dışında KİT'lerde yap

tıkları görev itibariyle 5 - 6 maaş alan üst düzey yö-
ticileri var mı? Toplam maaş miktarları nedir? Var
sa kimlerdir ve aldıkları maaş toplamı ne kadardır? 
Siyasal bir tercih var mıdır? 

2. Yorgun Savaşçı filminin TRTye maliyeti 
nedir? Filmin akıbeti ne olmuştur? İlgililer hakkında 
bir soruşturma var mıdır? 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-

CISfîSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Devlet 
içerisinde bahsedildiği şekilde 5-6 maaş alan bir 
kişinin bulunması mümkün değildir. Personel Ka
nunu, ancak bir ek görev yapma imkânını memurla
ra vermektedir. Bu yönüyle, onun dışında 2, 3, 4 ve 
5 inci görev gibi bir konunun söz konusu olmaması 
gerekir. O bakımdan miktar yönünden de bir şey 
söyleyecelk değilim. Bk görev verilirken de gayet ta- j 
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biî siyasî tercih olamaz. Bunlar tamamen işin gere
ğiyle alakalıdır, bazı görevlerde bulunan memurlar 
tabiî olarak oradaki ek göreve de bir nevi namzet 
olurlar. Tatbikat bu şekildedir. 

Yorgun Savaşçı filmi ile ilgili soru için de TRT* 
den aldığımız bilgiyi kendilerine bilahara arz et
mek isterim. Takdir ederler ki, şu safhada kendile
rine bir bilgi vermem mümkün değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ferit Melen, buyurun efendimi 
FERİT MELEN ı(Van) — Sayın Başkan, Ba

kan eleştiri yapan arkadaşlann eleştirilerine^ cevap 
verdiler. Şimdi bu akşam TRT onların ne eleştiri 
yaptığını söylemeden Sayın Bakanın cevaplarını ya
yınlayacaktır. Bu doğru mudur, bunu nasıl bulu
yorlar? (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ben 
herhangi bir surette varsayım üzerine bir fikir ileri 
sürmek durumunda değilim, yani TRT benim be
yanlarımı ne derecede verecek, tbu şekilde ne yapa
cak, karşılıklı mı verecek; bu konuda herhangi bir 
şey söylemem mümkün değil, 

FERİT MELEN CVan) — TRT Başbakanlığa 
bağlıdır, siz sorumlusunuz. 

©EVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — TRT 
Anayasa gereğince bağımsız bir tkuruluştur, kuruluş 
kanunu hükümleri çerçevesinde yönetilir. 

Hükümet olarak biz bu yönde bir şeyini görmü
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
SÖ2 sırası Sayın Abdurrahman Necati Kara'a'nın-

dır. 
; PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denüzli) — 
Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kara'a bir dakika efendim. 
Komisyonun söz isteği var, buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Sayın 'Başkan, Yüce 'Meclisin değerli üyeleri; Sayın 
Mahmut Akkılıç tarafından TÜBİTAK'la ilgili so
rulmuş bir soru var idi. ©iz Plan ve Bütçe Komisyo
nunun Başkanlık Divanı olarak Sayın Akkıhç?m ve 
değerli üyelerimizin 1985 yılı Başbakanlık Bütçesiy-
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le ilgili 9 uncu sayfadaki raportörler raporuna bak
malarını rica ediyoruz. Burada TÜBİTAK'ın 1984 
yılında cari harcamalarının 1 milyar 257 milyon, yatı
rım harcamalarının 2 milyar 980 milyon, toplam 
4 milyar 237 milyon lira olduğu görülecektir. Bir 
yerde cari ile yatırım arasında yüzde 30'a yüzde 70 
oran; ifade edilenin tam tersi. 1985 yılında cari har
camalar 2 milyar, yatırım harcamaları 3 milyar 550 
milyon, toplam 5 milyar 550 milyon olduğunu hatır
latmak istedik. 

Burada da yine yatırım harcamaları cari harca
maların yüzde 70'i mertebesindedir. 

Arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalkıroğul-

ları. 
Sayın Abdurrahman Necati Kara'a... 
MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Sayın Başkan, 

cevap haıklkım doğmuştur, elimde doküman var. Mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Yok efendim, Sayın Akkılıç lüt
fen efendim. 

Soru sordunuz soruya Bakan ve Komisyon ce
vap verdi. 

MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Görüyorsunuz, 
elimde faaliyet raporu var. 

BAŞKAN — Onun bütçesi geldiği zaman tek
rar 'konuşursunuz. 

Sayın Kara'a üzerinde konuşacaksınız; süreniz 
10 dakikadır, buyurun^ 

ABDURRAHMAN NACt KARA'A (Kütahya) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; bu geç saatte huzurunuzu işgal etti
ğim İçin önce özür diler, tümünüze saygılar sunarım. 

Benden önce konuşan Başbakan Yardımcımız Sa
yın Kaya Erdeni, muhalefet sözcülerinin sözlerini 
yadırgadıklarını ifade ettiler. Pahalılıktan, işsizlikten 
halk öylesine bunalmıştır ki, verdiği vekâletin kötü 
kullanılmasından yakınıyorsa, bizim bunları dile ge
tirmemizde yadırganacak ne vardır Sayın Başbakan 
Yardımcısı? (Alkışlar) Bizim oralarda bir söz var
dır, «Gün çarığı, çarık ayağı sıkar» derler. Millet 
bunalıp bizi sıktıkça, muhalefet (milletvekilleri de bu
rada Hükümeti sıkmaya dçvam edeceklerdir efendim, 
kusura bakmasınlar. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bizim en çok şikâyet etti
ğimiz konulardan biri politize olmuş devlet kadrola
rıdır. Bu geçmiş dönemde demokrasiyi de hatta Dev
leti de tahrip edegelmiştir Üzüntü ile müşahede edi
yoruz ki, şu anda da geçmişte politize olmuş kadro-

I ların temizlenmediği bir yana, hatta Marksist ve Le-
I ninist olaylara karışmış olanların temizlenmediği bir 
t yana, yeniden politize edilmeye devam etmektedir 

âkibetinden endişe duyduğumuzu ifade etmek isterim 
| Devletin. (Alkışlar) 

I Değerli milletvekilleri, 23 Ocak 1980 yılında do-
I 1ar 45 Türk Lirası idi. 24 Ocakta yapılan devalüas-
I yonla 70 Türk Lirasına yükseltildi. O tarihteki bir 
I gazeteye verdiği beyanatta Saym özal; «58 lira ida-
| re ederdi ama, ancak kendi kendine düşsün diye biz 
I 70 lira yaptık» demişti. Şimdi dolar 430 liranın üs

tündedir. Öyleyse Türk Lirası o günden bugüne tam 
yüzde 600 devalüe edilmiştir. Hatırlayacaksınız, es
kiden yüzde 50 - 66 gibi bir devalüasyon yapıldığı 

I takdirde hükümetler sarsılır, olaylar çıkar, birçok 
I kuruluşlar ayağa kalkarlardı. Ya şimdi yüzde 600 de-
| valüasyona ne buyurulur diye sormak elbette en azın-
I dan hakkımızdır. Ayrıca, her yerde, basında ve dı

şarıda bugün doların, 1985 yılı sonunda, 800 - I 000 
Türk Lirasına çıkacağı söylenmektedir. Bu konu açık-

I lığa kavuşturulmalıdır. (ANAP sıralarından gürül
tüler) «Siz olsaydınız çıkmaz mıydı?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
I etmeyiniz. 

Sayın hatip devam buyurunuz. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam

la) — Biz olsaydık çıkmazdı efendim. 
BAŞKAN -— Lütfen efendim, devam buyurunuz. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam-

vamla) — Sayın Başbakan 9 Aralık 1984 günü yük-
ısek huzurlarınızda, «Bu yıl çiftçinin altın yılıdır» 
dediler. Ayrıca, pancar alındıkça bedelinin ödendiği
ni de ifade ettiler. Ancak, bu ifade «hafızai beşer 
nisyan ile maluldür» inancına dayanmaktadır ka
naatimce. Çünkü ve yazık ki gerçek.değildir. Keşke 

I doğru olsaydı kendisini yürekten kutlardık. «Pancar 
parası 20 Mart tarihinde ödenecek» diye defalarca 

[yetkili ağızlardan ifade edildi; ama çiftçi Şekerbank'a 
I gidince bono ile karşılaştı. 

Nasıl bir altın yıl : Bir traktör 4,5 - 5 milyon 
I liraya yükselmiştir. Bir kilogram pancar fiyatının bir 
I tek adet sigara parasına eşit olduğu için mi çiftçinin 

altın yılıdır bu yıl? (MDP sıralarından alkışlar) Bir 
tek sigara 7 lira, 1 kilogram pancar 7 lira; çiftçinin 

I alın terine verilen değer işte budur. (ANAP sırala
rından gürültüler) Yoksa gübreye ü yıl içinde, Sayın 

I Başbakanın ifadeleriyle, yüzde 100'den fazla zam ya-
I pıldığı için mi çiftçinin altın yılıdır? Arpa ve buğ-
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dayı ucuz ihraç edip, dışarıdan pahalı ithal ettiğimiz 
için mi çiftçinin altın yılıdır? (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Devam-
vamla) — Tarım kredilerinin Ziraat Bankasınca dur-
durulduğu için mi çiftçinin altın yılıdır? Yoksa, fın
dıkta çiftçinin eline 90 cent geçerken ancak, bir ki
logram fındıktan 110 cent, yani bedelinden fazla fon 
kesildiği için mi çiftçinin altın yılıdır? Ülkemiz tari
hinde ilk defa et ithal ederek, yabancı eti yerli kur
ban keserek karşıladığımız için mi bu yıl çiftçinin 
altın yılıdır? (MDP ve HP sıralarından alkışlar) Yok
sa, mazota ve tüpgaza yüzde 100 zam edildiği için 
mi altın yılıdır? Yeme sübvansiyon uygulanacağını 
ifade ederken Sayın Başbakan, hayvancılığımızın 
bizce hazin durumunu aniamış görünmektedir. Doğu
daki hayvan üreticisinin acıklı hali mi altın yılıdır? 

Değerli milletvekilleri, sergilenen bu tabloya 
Çiftçinin altın yılı mı, yoksa hüzün yılı mı demek la
zımdır, takdirlerinize sunuyorum. (ANAP sıraların
dan «Altın yılı» sesleri, gürültüler) 

DEVLET BAKANI SUDt TÜREL (Antalya) — 
Takdirimiz altın yılı. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam-
vamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan 
dün huzurunuzda «telefonu fakir mi, zingin mi kul
lanıyor?» sorusunu sordular, Devamla «Elektrikte 
60 kilovata kadar ucuzdur, sonra pahalılaşıyor, kü
çük gelirlileri daima gözetlediğimizi söyledim» dedi
ler. 60 kilovata kadar enerji kullanan kaç aile oldu
ğunu Devlet İstatistik Enstitüsü raporarından bula
madığımız için, kaç aile o kadar cereyanla idare ede
biliyor, bilemiyoruz. 

Ancak, bizim de Sayın Başbakandan sorularımız 
var : Fiyatlarına her 15 gijnde zam yaptığınız ma
zotu, gazyağım ve tüpgazı fakir mi, zengin mi kul
lanıyor? Yemeklik yağı ve yemi fakir mi, zengin mi 
kullanıyor ki zam üstüne zam yapıyorsunuz? 20 bin 
lira maaşı ve asgari ücreti yoksa zengin mi alıyor ki, 
onlara pek az zam yapıyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üye
leri, şimdi müsaade ederseniz gene çok üzüldüğümüz, 
bir noktayı arz etmek istiyorum : Türk Parasının 
Kıymetinin Korunmasına İlişkin 30 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi var. Bu kararnamenin linçi 
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maddesinin 2 nci fıkrası; eski döviz suçlarını affe
diyor. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeri
ne kaim olarak döviz suçları için âdeta af kanunu 
çıkarıyor. Ancak; gururla ifade ediyorum ki, Tür
kiye'de şerefli hâkimler vardır ve her zaman olmuş
tur. Bağımsız Yargıtay vardır; şükürler olsun Yargı
tay Ceza Kurulu bu kararnamenin ilgili maddesinin 
af mahiyetinde olduğunu, Bakanlar Kurulunun döviz 
suçlarını affetme yetkisinin olmadığı kararını veri
yor. İnsan bu durumda acaba yetkisi olmadığı halde, 
niçin Bakanlar Kurulu döviz suçlarını affetmek iste
miştir, diye düşünmekten kendisini alamıyor. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir memur, işçi ve 
emeklinin aldığı maaşı ve ücretle artık geçinemedi-
ğini hepimiz biliyoruz; gözler çünkü bu kadar kör, 
kulaklar bu kadar sağır olamaz. Peki, ay sonunu ve 
üç ayı -nasıl getiriyorlar diye hiç düşündük mü? Ba
zıları mesaiden sonra garsonluk, seyyar satıcılık, şo
förlük yapmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Kara'a süreniz doldu, lütfen 
efendim, bağlayınız, 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Hayhay efendim. 

Çok azının ek geliri veya başka çalışan yakınları 
var, ama bir kısmı da kabul ediniz ki, rüşvet alarak 
geçinmeye devam ediyor. Buna bir çözüm bulmak 
hükümetlerin görevidir kanaatimizce. (ANAP sırala
rından gürültüler, «Ne dernek o?» sesleri) 

Sayın Başbakan, ortalığı güllük gülistanlık göste
riyor, «her şey iyiye gidiyor» diyor. Peki, ortalık 
güllük gülistanlık ise halkın bu perişan hali nedir? 
Fakir fukarayı, bıçak kemiğine dayandı kim gelirse 
gelsin bundan kötüsü olmaz, dedirtecek hale getirir
sek bunun sonu nereye varır? Neden esnaf borcunu 
ödeyemiyor, protestolu senetler, ^ödenmeyen çekler 
neden çığ gibi büyüyor? Neden 5 - 10 kişi için açı
lan devlet imtihanları- stadyumlarda 6 - 7 bin hatta 
10 bin- kişinin katılmasıyla yapılıyor? (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, lütfen 
efendim. 2 dakika da geçiyor efendim, lütfen. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Yetiştirme yurtları ile ilgili Uğur Dündar' 
m programı televizyonda neden yasaklanıyor? 18 ya
şına girdiği gün hayatının baharında beş parasız ve 
kimsesiz sokağa bırakılan... 
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BAŞKAN — Sayın Kara'a, demin bir arkadaşı
mızın sözünü kestim, sizin de sözünüzü kesmek zo
runda kalacağız, lütfen bağlayınız. (ANAP sırala
rından gürültüler, «sözünü kesin» sesleri) 

İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Rüşvet alıp geçi
nenleri söyle. (ANAP sıralarından gürültüler, «sö
zünü kes Başkan» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 
Siz de sözlerinizi bağlayınız efendim. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Efendim, istediğiniz zaman özel görüşürüz, arz 
ederim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam

la) — Bağlıyorum efendim 
Ayrıca Uğur Dündar'ın programının kaldırılma

sını da, yetiştirme yurtlarında r18 yaşına girdiği gün 
sokağa atılan çocukların dramının halk tarafından 
bilinmesi engellensin diye mi yapılmıştır diye düşü
nüyoruz. (ANAP sıralarından, «süresi bitmedi mi?» 
sesleri, gürültüler) Bitiriyorum efendim. Tahammü
lünüz yok, biliyorum, gerçekler zordur, ağırdır ama, 
ne yazık ki söylemek zorundayım. 

BAŞKAN — Sayın Kara'a lütfen. Lütfen bağ
layın,'sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. (Gürül
tüler) 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Hayhay efendim. 

Gene Sayın Başbakan, «Fonları denetleyecek Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu var» dediler. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Efendim, biz dinliyoruz, lütfedip sizde dinleyin. 
(ANAP sıralarından «süresi bitti hâlâ konuşuyor Sa
yın Başkan» sesleri, gürültüler) 

bitiriyorum, sağolun. 
Bu konuda ayrıca bir denetleme kurulu kurduk

larına göre yeni - bîr kanunla - bize göre neye ben
zer bilir misiniz, «Kadı ola davacı, muhzır dahi şahit, 
ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet?» 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından gürültüler, 
MDP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara'a. 
Başbakanık Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. Şimdi, Başbakanlık Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunacağım, Bölümlere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere ge-
çimesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayn ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
Buyurun okuyunuz efendim. 

Başbakanlık 1983 Mali Yıh Kesinhesabı 

A — CETVELİ 
Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 16 494 392 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İli1 Bakanlıklararası işbirliğini 
sağlamak ve Hükümetin1 

genel siyasetini izlemek 1 825 600 000 
BAŞKAN — Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan 'transferler 9 670 192 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul1 

edi'lmiştir. 
TOPLAM 27 990 184 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.;. Etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir. 

MİLLÎ GÜVENLİK (KURULU GENEL 
SEKRETERLİĞİ 

Program 
Kodu Lira 

111 Millî güvenlik hizmetleri-
n'in yürütülmesi 1 062 110 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı 
111 Devlet personel rejiminin 

düzenlenmesi ve geliştiril
mesi 651 565 000 
'BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Basın - Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
111 Enformasyon, kamuoyu 

oluşturma ve halkla ilişki
ler hizmetleri 3 532 879 000 
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BAŞKAN ~ Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
ıbıü edilmiştir. 

Başbakanlık: 1985 Malî Yılı Bütçesinin (bölümleri 
kabul edilmiştir. 

2. — Başbakanlık 1983 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1983 Malî Yılı Başbakanlık Kesin-
hesabının 'bölümlerine geçilmesini, oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim, okuyunuz. 

Başbakanlık 1983 Malî Yılı Kesinhesabı 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 445 775 597 1 367 123 842 78 651 755 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Bakan'lıklararası işbirliğini sağlamak ve hü
kümetin genel siyasetini izlemek 546 202 000 350 185 912 196 016 088 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. . , 

112 Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi 808 399 538 684 089 412 .124 310 126 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul1 edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler - 5 897 253 000 5 891317 697 ~5 935 303 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 özel ödenek 49 581' — 49 581 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 8 697 679 716 ,'8 292 7*6 863 404 962 853 

BAŞKAN ~- Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞBAKANLIK MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 
111 MiMî güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi 41 685 000 22 170 824 19 514 176 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

TOPLAM 41685 000 22 170 824 19*514 176 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞBAKANLIK MİT (MÜSTEŞARLIĞI 
111 Isti'h'barat Hizmetlerinin Yürütülmesi 4 165 399 106 3 948 154 662 217 244 444 

BAŞKAN — ICabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 4 165 399 106 3 948 154 662 217 244 444 
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İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL DAtRESt 
Devlet Personel rejiminin düzenlenmesi ve 
Geliştirimesi 424 230 000 '83 502 272 340 727 728 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 424 230 000 '83 502 '272 340 727 728 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul1 edilmiştir. 

BAŞBKANLIK DENtZ MÜSTEŞARLIĞI 
Deniz (hizmetlerinin yürütülmesi 100 530 000 32 482 024 68 047 976 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 100 530 000 32 482 024 68 047 976 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞBAKANLIK BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Genel yönetim ve destek hizmetleri 87 659 765 70 598 614 17 061 151 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Devlet enformasyon 'hizmetleri 1 284 368 912 1 002 533 180. 281 835 732 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 9 153 000 8 139 586 1 013 414 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul1 edilmiştir. 

TOPLAM 1 381 181 677 1 081 271 380 299 910 297 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞBAKANLIK TANITMA MÜSTEŞARLIĞI 
Tamtam hizmetlerinin yürütülmesi 158 245000 131 708'832 26 536 168 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul1 edilmiştir. 

TOPLAM 158 245 000 131 708 832 26 536 168 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Başbakanlık ve Bağlı Kurumları : 

GENEL TOPLAM 14 968 950 499 13 592 006 857 1 376 943 642 

— 279 — 



T. B. M, M, B: 38 10 . 12 . 1984 O: 2 

BAŞKAN — Başbakanlık ve 'bağlı kurumların 
genel toplamını oylarınıza arz ©diyorum : Kabul 

.edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece 1985 Malî Yılı Başbakanlık Bütçesinin 

bölümleriyle, Başbakanlık 1983 Malî Yılı kesinne-
sabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugünkü programda yer alan 
'bütçelerin görüşmeleri zamanında ikmal edilımiş olup 
yeni bir programa başlamak, onun bifcirilmemesini 
'gerektireceğinden, programda yer alan bütçeleri gö
rüşmek için 11 Aralık 1984 Salı günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.16 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sinop Milletvekili Hdit Barış Cm'in, Sinop 
Belediye Encümenince alınan bir kararın uygulanma
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı
rım Akbulut'un yazılı cevabı (7/223) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın TC içişleri Bakanı Sayı» 

Ali Tanrıyar tarafından Millet Meclisi İçtüzüğünün 
94 ve 96 ncı maddelerine göre yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Barış Can 

Sinop Milletvekili 

1. Sinop Belediye Encümeni 11.1.1984 tarih ve 
11 numaralı kararıyla akaryakıt alımlarını belli bir 
esasa bağlanmasına rağmen, Belediye Başkanı bu 
karar gereklerini uygulamamaktadlır. Belediye hudutla
rı dahilinde mevcut üç petrol ofisi bayii arasında 
herhangi bir fark gözetmemek gerekirken yalnız biri 
lehine süregelen uygulamanın sebebi nasıl izah edil
mektedir?. 

2. 2886 sayılı Yasa uyarınca Belediyenin akarya
kıt bayileri ile sözleşme yapması mümkün olmadığı
na ve 1580 sayılı Belediye 'Kanununun 29 uncu mad
desinin â mir hükmüne rağmen, (Bayi Şeref Yüksek 
Belediye Encümen üyesidir) alımlarda niçin tek ba
yide ısrar edilmektedir?. 

3. Alışların yapıldığı bayinin ANAP'h belediye 
encümeni üyesi, alım yapılmamakta ısrar edilen iki 
bayiden birinin ise Halkçı Parti Merkez ilçe Başka
nı olduğu gerçeği karşısında, bu konudaki yorumu
nuz ne olacaktır?. 

Şb. 

T.C. 
İçişleri 'Bakanlığı 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 
Md. : ATE/TE/1984-27941 

10.12.1984 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi: Başkanlığına 
ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığının 

19.10.1984 gün ve K.K.D.B. 7/223-2071/07963 sayılı 
yazısı. 

Sinop Milletvekili Halit Barış Can tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ya
zılı soru önergesine verilen cevabın bir sureti ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 
Mahalî îdareler 10.12.1984 

Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : ATE/TE/1984-27940 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Sayın Halit Barış Can 
(Sinop Milletvekili 

Sinop Belediye Encümenince alınan bir kararın 
uygulanmadığı iddiasına ilişkin 17.10.1984 tarihli ya
zılı soru önergenizde yer alan konular Bakanlığımca 
incelettirilmiştir. 

Belediyenin ihtiyacı olan akaryakıtın encümen 
üyesi Şeref Yüksek'ten «altın alınması ve adi geçenle 
yapılan sözleşmenin devamına dair 19.9.1984 gün ve 
851 sayılı Encümen Kararı, 7,11.1984 tarih ve 1033 
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sayılı Encümen Kararı ile iptal edilmiştir. 2886 sayı
lı Devlet ihale Kanununun 71 inci (maddesine göre 
«Satış fiyatı Devletçe tespit edilen akaryakıtın, her
hangi bir petrol ofisi bayiinden satın alınması»nda 
hukukî engel bulunmamaktadır. 

Soru önergenizde belirttiğiniz mahzur giderilmiş
tir, 

Bilgilerinizi rica ederim. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbarttoğlu7nun, 
Erzurum'un bazı ilçelerine enerji nakleden hat gü
zergâhlarının kamulaştırılmasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'in 
yazılı cevabı (71254) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Natbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurumun Oltu, Olur, Şehkaya ve Nar
man ilçeleri, ulusal elektrik şebekesine, Tortum 
Uzundere Bucağındaki 66/33 Kw.'hk indirici merke
ziyle bağlıdır. Oltu, Olur, Şenfcaya ve Narman ilçe
lerine bu trafo merkezinden enerji nakleden hat gü
zergâhlarının istimlaki ise, senelerdir yapılmamıştır. 
tstimlaklar ne zaiman 'bitirilecektir?. 

Soru 2. Oltu ayırım ımerkezi ihtiyaca cevap ver
mediğinden yeni bir ayırım ımerkezi yapılması içlin ge
rekli arazi istimlaki yapılmıştır. Ancak Oltu İlçesi 
belediye mücavir sahasında olan bu arazi 'bir tarla 
olduğu halde ve Oltu'da özel ve resmî (maliyece tes
pit edilen tarla vergi kıymetleri) arazi bedelleri m2'si 
en ço'k 2-3 bin lira olduğu halde bu kamulaştırılan 
tarlanın misinin çok fahiş fiyata (7 veya 8 bin Ura/ 
m2) alındığı söylenmektedir. Bu konuda bir tetkikat 
yaptırır mısınız?. 

Soru 3, Fahiş fiyata kamulaştırılma yapıldığı 
nedeniyle ilgililer hakkında tahkikat yapmayı uygun 
bulur musunuz?. 

T.C. 
Enerji ve Tabit 7.112.1984 

Kaynaklar Bakanlığı 
Bakan 

15 - 279 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12.11.1984 gün ve Gen. Sek. 7/254-2225/ 

08525 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er
zurum Milletvekili Saym Hilmi Nalbantoğlu'nun Er
zurum'un bazı ilçelerine enerji nakleden hat güzer
gâhlarının kamulaştırılması ve Oltu ayırım merkezinin 
yapılması için kamulaştırılan taşınmazın m2'sine öde
nen bedelin fazla olduğunu İfade ederek tetkik edil
mesine ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar 
aşağıda sunulmuştur. 

1. Tortum - Uzundere 'Bucağındaki 66/33 Kw.'luk 
Trafo Merkezinden Oltu - Olur - Şenkaya - Narman 
İlçelerine giden 33 Kw.'luk Enerji Nakil Hatları il
ler Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 1974 yılın
da yapılmış ve hilahara Türkiye Elektrik Kurumuna 
devredilmiş olup, bununla ilgili kamulaştırma işlem
leri henüz ikmal edilmemiştir. 

2. Oltu - ölçü - Ayırma Merkezinde hat bakım 
ekipleri için yapılacak 'binalar nedeniyle Cumhuriyet 
Mahallesi Güllük mevkiinde kamulaştırılan taşınmaz
lar, Oltu imar Planında 29.3.1983 gün ve 5 sayılı 
Meclis Kararı ile TEK'e trafo yeri olarak tahsis edil
miş ve bu plan, İmar ve iskân Bakanlığı planlama 
ve îmar Genel Müdürlüğünün 4.7.1983 gün ve 
25133784/H-06-04/7553 sayılı yazısı ile onanmıştır. 

Türkiye Elektrik Kurumuna tahsis edilen bu ye
rin kamulaştırılması ile İlgili olarak TEK Yönetim 
Kurulu 20.7.1983 tarih ve 43-8 sayıîı Kararı almış ve 
Kamulaştırma işleminin İkmalini mahallî teşkilatın
dan istemiştir. 

TEK'in Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan 
Şebeke Tesis 10 uncu Grup Müdürlüğü, karar ge
reği olarak İmar Planında TEK'e. tahsis edilmiş olan 
sahada kalan taşınmazlar için kamulaştırma kanunu 
hükümlerine göre ilçe Kıymet Takdir Komisyonuna 
bedel tespiti yaptırmıştır. Komisyon bu yerdeki ta
şınmazların m2'sme 7 000,— TL. kıymet takdir et
miştir. 

Yıldırım Ak'bulut 
İçişleri Bakanı 
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Bu arada TEK'in mahallî teşkilatı, teklif almak 
suretiyle aynı mevkide yer aramış, ancak teklif sa-

. hipleri, îlçe Kıymet Takdir Komisyonunun tespit et
tiği m2 fiyatından daha yüksek fiyatlar istemişlerdir. 

Bu araştırmalardan sonra İlçe Kıymet Takdir 
Komisyonunca tespit edilen 7 000,— TL/m2 birim 
fiyatı uygun görüldüğünden, Türkiye Elektrik Ku
rumunca Kamulaştırma İşlemi ikmal edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğlu'nun, 
vakıfların aynı statü ve yasa altında toplanmasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı 
cevabı (7/261) 

Türk'iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbaritoğlu 

Erzurum Milletvekili 

(Soru 1. (Bilindiği üzere; Türkiyemizde Vakıflar. 
a) Türk Medenî Kanununun 73 ve müteakip 

maddelerini değiştiren 903 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kurulmuş bulunan 783 adet vakıf, 

b) Mütevellileri tarafından yönetilen 261 adet 
mülhak vakıf.ve. 

c) Cematleri tarafından seçilen kişi veya yöne
tim kurulları tarafından yönetilen 185 adet cemaat 
ve esnafa mahsus (azimlik vakfı) vakıfları 'bulun
maktadır. 

Bu vakıfları aynı statü altında ve aynı yasa çerçe
vesi içine almak olanaklı değil midir?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.12.1984 

2233 
Sayı : 2.02 - 5423 

Türk'iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu 

tarafından sorulan suallere verdiğim cevaplar aşağı
dadır. 

«Mülhak Vakıflar» ve önerge'de «Azimlik Vakfı» 
olarak zikredilen «Cemaat Vakıfları» Osmanlı İmpa
ratorluğu zamanında kurulmuş vakıflardır. 
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J a) Mülhak Vakıfların «Zürri» adı verilen kısmı 
tamamen vakfedenin çocuklarının istifadesine terke
dilmiş vakıflardır. 

Mülhak vakıfların diğer bölümünde İse çoğunluk
la dinî birtakım hayır şartlarının yapılmasından son
ra gelirin artanı vakfedenin evlatlarına bırakılmıştır. 

Kanunkoyucu söz konusu Vakıfların vakfedilen 
I evlatîarıyla yakın ilgisi sebebiyle bu vakıfları ayrı bir 

tür kabul edip, «Mülhak Vakıf» adını vermiştir. 
j 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu ile münhasıran yöneti

mini vakıf evlatlarına bırakmış, evlâda birtakım hak
lar tanınmıştır. 

b) Cemaat vakıfları yurdumuzdaki azınlıklara 
ait olup, bu azınlıkların dinî, sosyal, kültürel ihtiyaç
larına cevap veren vakıflardır. 

Kanunkoyucu bu Vakıfları 5404 sayılı Kanuna 
tabi kılmış ve yönetiminde cemaatlerine hak tanı
mıştır. 

c) Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan Vakıf
lar ise gelişen Türkiye'nin ihtiyaçlarma cevap veren, 

I yalnızca dinî karakteri olmayan Vakıf evladıyla, ce
maatlerle irti'batı olmayan vakıflardır. 

j Söz konusu Vakıfların hu özelliklerini dikkate 
1 alan Kanunkoyucu hu vakıfları Türk Medenî Ka-
I nunuha tabi kılmıştır. Gelişmelerine paralel olarak 

zamanla bu mevzuatta değişiklikler yapılmış olup, 
gelişmelerine paralel olarak ileride mevzuatta yine 
değişiklik yapılması muhtemeldir. 

Yukarıdaki izahattan da anlaşılacağı üzere her üç 
vakıf ayrı özellikleri olan vakıflardır. 

Bunların aynı statü ve yasaya tabi kılınması, on
ların özelliklerini dikkate almayarak gelişmelerini en
gelleyecektir. Bu durumun mahzurları izahtan vares
tedir. 

I e 
Vakıf Hukukunun tarihin akışı içinde şekillendir

diği Vakıf nevilerinin Kanunkoyucu tarafından mü
dahale edilerek suni olarak değiştirilmesi islam Hu
kuku bakımından da mümkün görülememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 

4. — Baltkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Balya ilçesindeki kurşun madeni arama ça
lışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak-

J lar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın yazılı cevabı (7/279) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerini arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

1̂  Balıkesir Balya llçesıinde MTA tarafından 
kurşun madeni arama üsleri yapılmaktadır. 

2. iBurada yapılan çalışmalar sonucunun verimli 
olup olmadığının, 

3. Balya'da çalışmaların devam edip, etmeye
ceğinin bu konudaki Bakanlık görüşlerinin ne oldu
ğunun. 

T.C. 
Enerji ve Tabiî 7.12.1984 

Kaynaklar Bakanlığı 
Bakan 

15 - 277 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23.11.1984 tarih ve Gen. Sek. 7/279-2342/ 
08961 sayılı yazınız, 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma 'intikal ettirilen Ba
lıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgü'in Balıkesir -
Balya İlçesindeki kurşun madeni arama çalışmaları
na ilişiklin yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar aşa
ğıda sunulmuştur. 

1. öteden'beri bilinen Balya Maden Yatağı, bir 
Fransız Şirketi tarafından 1913 yıünda en yüksek 
üretim düzeyinde işletilmiş ve 1935 yılına kadar bu 
işletme devam etmiştir. Bu tarihe kadar işletme yer
altı işletmesi olarak sürdürülmüştür. 

Fransız Şirketi 1935 yılında yer altındaki Made
nin bittiği gerekçesiyle yer üstünde bulunan artıkları 
işletmek suretiyle 1939 yılına kadar faaliyetine de
vam etmiş ve 1939 yılında sahayı terk etmiştir. 

Eti'bank, 1950 - 1956 yıllarında bir Amerikan 
firması ile birlikte Balya Maden Sahasında genel 
amaçlı etütler yapmıştır. 

Ciddî ve sonuca varıcı aramalar Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1973 yılında baş
latılmıştır. M.T.A. Balya'da Maden jeolojisi ve son
dajlı arama çalışmalarım 1980 yılına kadar sürdür
müştür. Arama yapılan sahalar şunlardır: 

a) Arı - Orta sahası, s 
b) Sarusu sahası. 
c) Koca (Hastane tepe) sahası 
d) Yerüstü maden artıkları. 
Henüz sondajlı aramaların yapılmadığı sahalar 

ise; 
a) Büyük boyutta Koca sahası. 
b) Karaca sahası. 
c) Darıderesi sahası. 
d) Bahçecik sahasıdır. 
2. M.T.A.'nın çalıştığı sahaların maden potan

siyeli aşağıda kaydedildiği gibi tespit edilmişti*. 

2 .1 .— Arı-Orta Sahası: 
M.T.A. bu sahada toplam metrajı 9647 m. olan 

18 adet sondaj yapmıştır. Bu yatakta ortalama % 5 
kurşun, % 9,3 çinko tenörlü 4.431.000 ton rezerv tes
pit edilmiştir. Eğer ortalama tenor % 5,6 kurşun, 
j % 10,8 çinko olursa rezerv 3.500.000 ton olmakta
dır. 

2.2. — Sarusu Sahası : 
Bu sahada M.T.A. tarafından yapılan sondajlı 

çalışmalarda toplam metrajı 6807 m. olan 15 adet 
sondaj yapılmıştır. Çalışmalar sonucu bu sahada % 
4,18 kurşun <% 1,65 çinko tenörlü 1.108.000 ton re
zerv olduğu tespit edilmiştir. 

.2.3 — Koca (Hastane Tepe) Sahası: 
Toplam metrajı 1934 m. olan 8 adet sondaj ya-

. pılmıştır. Sondajlar sonucu •ortalama % 4,18 kurşun, 
!% 0,68 çinko tenörlü 1.158.000 ton rezerv bulunmuş
tur. 

2.4. — Yerüstü Maden Artıkları: 
Yeraltı İşletmesinin finansman kaynağı olarak 

düşünülen yerüstü maden artıkları, Balya sahasında 
Fransız Şirketinin 4 sene İstettikten sonra arta kalan 
lig, Izabe^ve Flotasyon artıklarıdır. 

^Bunların da ortalama tenor ve rezerv durumu şöy
ledir. 

Ortalama 
Tenor % 

(Kurşun + 
Artıklar Rezervi Çinko) 

Jig 
Flotasyon 
İzabe 

300.000 Ton 
500.000 Ton 
300.000 Ton 

12 . 
8 

13 
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Balya Maden Sahasında, yeraltı ve yerüstü ol
mak üzere ortalama % 2,62 kurşun, % 4,81 çinko 
ve 61 gr/ton gümüş tenörlü toplam 13.600.000 ton 
rezerv tespit edilmiştir. 

Balya maden sahasının henüz sondajlı aramala
rı yapılmamış 'bölümleri ele alındığı takdirde sahanın 
toplam rezervi artabilir. Ancak bu çalışmalar, işlet
meci kuruluşun 'istekleri doğrultusunda M.T.A. ta
rafından yapılabilecektir. 

3. ıSaha hukuku 1979 yılında Etübank'a geçmiş
tir. Saha halen 799 ve 800 Sicil Numaralan ile Eti-
bank'ın uhdesinde bulunmaktadır. 

Eti'bank Genel Müdürlüğü, yapılan yeni düzenleme 
ile Başbakanlığa bağlanmış olup, üretim faaliyetleri 
Etibank tarafından düzenlenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

• ı <•» 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

3$ İNCİ BİRLEŞİM 

10 . 12 . 1984 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 
149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
5.12,1984) 

X 3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-
sarısi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, 
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 4. — 1983 Malî Yılı Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün Kesinhçsabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/594, 1/559) 
(S. Sayısı : 164) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 5. — 1983 Malî Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi İle 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/592, 1/590) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 6. — 1983 Malî Yılı Yükseköğretim Kurulunun 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Mal! Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/552, 1/561) (S. Sayı
sı : 163) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 7t — 1983 Malî Yılı Ankara Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu. Raporu (3/554, 1/562) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 8. — 1983 Malî Yılı Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/566, 1/563) (S. Sayı
sı : 195) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 9. — 1983 Malî Yüı Hacettepe Üniversitesi 
Kesinhesabına, Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna tlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malı Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/562, 1/564) (S. Sa
yısı : 174) <Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 10. — 1983 Malî Yılı Gazi Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna, İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeıesi ile 1983 
Malî Yüı Kesinhesap Kanunu Tasansı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/557, 1/565) (S. Sayısı: 
169) (Dağıtma tarihi : 5.12,1984) 

X 11: — 1983 Malî Yüı İstanbul Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yüı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/572, 1/566) (S. Sayısı : 
197) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

^ X İ2. — 1983 Malî Yüı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Diskin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/569, 1/567) (S. Sa
yısı : 175) (Dağıtma tarihi: 5.12.1984) 

X 13. — 1983 Malî Yılı Boğaziçi Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/573, 1/591) (S. Sayısı : 
199) <Dağıtma, tarihi: 5.12.1984) 



X 14. — 1983 Malî Yılı Marmara Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/586, 1/568) (S, Sayısı: 
172) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 15. — 1983 Malî Yılı Yıldız üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı "ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/560, 1/569) {S. Sayısı: 
173) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 16. — 1983 Malî Yılı Mimar Sinan Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/571, 1/592) (S. Sa
yısı : 171) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 17. — 1983 Malî Yılı Ege Üniversitesi Kesinhe-
sabma, Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/570, 1/570) (S. Sayısı : 170) 
(Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 18, — 1983 Malî Yılı Dokuz Eylül Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/567, 1/571) (S. Sa
yısı : 180) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 19. — 1983 Malî Yılı Trakya Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/556, 1/572) (S. Sa
yısı : 181) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 20. — 1983 Malî Yılı Uludağ Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/559, 1/573) (S. Sa
yısı : 182) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 21. — 1983 Malî Yılı Anadolu Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/561, 1 /574) (S. Sa
yısı : 200) (Dağıtma tarihi : 5.12,1984) 
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X 22. — 1983 Malî Yılı Selçuk Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna' İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/553, 1/575) (S. Sa
yısı : 183) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 23. — 1983 Malî Yılı Akdeniz Üniversitesi Ke
sinhesabına jfit Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/578, 1/593) (S. Sa
yısı : 198) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 24. — 1983 Malî Yılı Erciyes Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/551, 1/576) (S. Sa
yısı : 186) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 25. — 1983 Malî Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/583, 1/577) (S. Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 26. — 1983 Malî Yılı Çukurova Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/579, 1/594) (S. Sa
yısı : 201) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 27. — 1983 Malî Yılı Ondokuz Mayıs Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/563, 1/578) (S. Sa
yısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 28. — 1983 Malî Yılı Karadeniz Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna, İlişkin Sayıştay Başkanlığı. Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/565, 1/579) (S. Sa
yısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 29. — 1983 Malî Yılı Atatürk Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/ 558, 1/580) (S. Sa
yısı : 190) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 



X 30. — 1983 Malî Yılı İnönü Üniversitesi Ke-
stohesaibına Ait Genel Uygunluk Büdirimmin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesirihesap Kanunu Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/558, 1/580) (S, Sa
yısı: 191) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 31. — 1983 Malî Yılı Fırat Üniversitesi Ke-
«inhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 MaU Yılı Kesinhesap Kanunu (Tasamı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/580, 1/595) (S. Sa
yısı 202) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 32. — 1983 Malî Yılı Dicle Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/591, 1/596) (S. Sa
yısı : 194) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 33. — 1983 Malî Yılı Yüzüncü Yü Üniversi-« 
tesi Kesinhesabına Ait Geneli Uytgunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/564, 1/581) (S. Sa-< 
yısı : 196) (Dağıtma tarifei : 5.12.1984) 

X 34. T-' 1983 Malî Yılı Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (3/593, 1/586) (S. Sayısı : 218) (Da
ğıtma tarihi: 5.12.1984) 

X 35. — 1983 Malî Yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/584, 1/582) 
<S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 36, — 1983 Malî Ydı Hudut ve Sabite: Sağ
lık Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/581. 1/597) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 37. — 1983 Malî Ydı Orman Genel Müdür
lüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 

3 — 

j 1983 Mail Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu' (3/588, 1 /584) (S. S*-

I yısı : 216) (Dağıtma-tarihi ; 5.12.1984) 
I X 38, — 1983 Malî Yılı Toprak ve Tarım Re-
I formu Müsteşarlığı Kesinhesabına Ait Genel Uygun-
I hık Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan-
I lığı Tezkeresi ile 1983 Mail Yılı Kesinhesap Kanunu 
I Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/590, 

1/560) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 
X 39. -^ 1983 Malî Yılı Devlet Üretme Çifttik-

I leri Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel U y 
I gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş-
I kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka-
I nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(3/587, 1/585) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 
5.12,1984) 

X 40, — 1983 Malî Yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Mail Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/589, 
1/587) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarJfei : 5,12,1984) 

X 4L — 1983 MaU Yılı Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri-* 
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı-

I «ı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/582, 
1/588) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 5.12.İ984) 

X 42, — 1983 Malî Yılı Tekel Genel Müdürfüi 
I ğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildirimittift 
I Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
I 1983 Malt Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) (S. Sa-
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

I 3 
SEÇİM 

I 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

I I 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Miffietvefcil İsa Vardal'ın, ye* 
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so-

I nuçlanna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
I sözlü soru Önergesi (6/187) 



2. — îstanboıl Milletvekili Bilal ŞKşman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin MUlî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3j, — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — İzmir MMletvekili Rüştü Çardağ'ın, istanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
* nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 

ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

6. — Sivas Milletvekilli Ruşan Işın'ın, yurt dıışına 
gönderilen İşçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına Miskin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Balkanın dan sözlü soru önergesi (6/222) 

7. — Küıtaihya MMetvekiİi lAlbdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

8. — Hatay Milletvekili Albduırralhman Demirtaş' 
m* üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

9. — Erzurum Miletvekili H&ni NaajbantöûgJu' 
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

10. ~- Sünt Milletvekili Nejüet Naci Mimaroğüu*' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

11. !— Balıkesir (Milletvekili Davut AbacıgiTin, Yu
nanistan'a yapılan balık Ihracatma üiskiin (Sanayi ve-
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/227> 

7 
KANUN TASARI VİE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
,1. — Antalya MMefivekili Ali Dizdaroglu'nur* 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82*ya 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2..'— 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmedi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) .' , 

3. — Yozgat MHeitvekili Mehmet Bağçeei'ninr 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 (Saydı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçiîci Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma. tarihi : 4.12.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ınr 

1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtıma tarM : 4.12.1984) ' 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


