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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iki oturum yapılan bu birleşimde; 
İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/250) (S. Sayısı: 119), 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da (1/25) (S. Sayısı: 120) ve, 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

(1/252) (S. Sayısı: 121); 
Kanun tasarıları tekrar açık oya sunuldu; Birinci 

Oturum sonunda açıklanan oylama sonuçlarına göre 
kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

1975 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/210) (S. 
Sayısı: 128) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

18 Şubat 1975 Salı günü saat 10'OOda, toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19,30'da son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
'Kayseri 

Tufan Doğan Av şar gil 

Başkanvekili 
Kemal Ziya Öztürk 

Divan Üyesi 
Siirt 

İ dr is Ar ikan 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : İlhami Çetin (Yozgat), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 nci Birleşimini açıyorum. 

II 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı- Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C, Senato
su S. Sayısı: 406) (1) , 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

MALÎYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan, konuşma süreniz bir saattir. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerindeki görüşme

lere devam ediyoruz. 

Gruplar ve 2 üye konuşmuşlardır. Bu konuşma
ları cevaplandırmak üzere Hükümete söz vereceğim. 

Sayın Maliye Bakanı siz mi 
nız?., 

(1) 128 S. Sayılı Basmayazı 
40 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

cevaplandıracaksı-

17.2.1975 tarih ve 

Bütçe üzerindeki görüşmeler sırasında sunuş ko
nuşmasını takiben, gerek grupları adına konuşan 
sayın milletvekilleri, gerekse kişisel konuşmaları ya
pan değerli konuşmacılar, birtakım eleştiriler yapmış
lar ve değerli birtakım fikirler1 öne sürmüşlerdir. Mü
saadenizle bu eleştirilerde belirtilen bazı hususları, 
özellikle bütçe ile ilgili olanları cevaplandırmaya ça
lışacağım. 

İlk hatip Sayın Korkmazcan'dı. Korkmazcan, 
çok değerli konuşmalarında, titizlikle hazırlanmış 
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beyanlarında, ilginç noktalar üzerinde durdular. I 
Bunlardan bir tanesi şu idi: 

Diyor ki, «Bu bütçe enflâsyonun ardına düşmüş
tür.» Biz, enflasyonun son yıllarda, gerek dünyanın 
diğer ülkelerini, gerekse yurdumuzu etkileyen bir 
önemli olay olduğunu birçok vesilelerle beyan ettik. 

Yüce Senato'da sorulan bir soru dolayısıyle, enf
lasyonun sadece hür dünya memleketlerini değil, ay
nı zamanda sosyalist ülkeleri de etkisi altında bıra
kan bir felâket olduğunu anlatmıştım. Sosyalist ül- I 
kelerde enflasyonun nasıl ekonomiyi etkilediğine dair 
de, bazı göstergelerden yararlanarak bilgiler sun- I 
muştum. 

Türkiye'de, hür dünya ekonomisinin bir parçası
dır ve bu etkenin etkisi altındadır. Bu etkeni şüp
hesiz ki, bir bütçe yapı vermekle bertaraf etmeye im
kân yoktur. Önemli olan şey, bütçeyi yaparken ve 
uygularken izlenecek tutumdur. Biz bütçeyi yapar
ken, istikrarı sağlayıcı bir tutum içinde olmaya gay
ret ettik. Bunun birçok misallerini vermeye çalış
tım. Cari harcamalarda, ne kadar tasarruflu bir tu
tum içinde olduğumuzu birçok vesilelerle arz etme
ye çalıştım. I 

Geçen yıl bütçeleriyle mukayese edilirse, bu yıl 
bütçeleri içindeki, 20'yi aşkın katma bütçeli veya I 
bakanlık bütçesinin cari harcamalarının, geçen yıl 
cari harcamalarına eşit, hatta bazılarının onun altın
da olduğuna işaret etmeye çalıştım. Bu, tasarruflu 
bir tutumun, istikrara yönelik bir gayretin ifadesi
dir. Fakat istikrar politikalarını uygulamak zor iş
lerdir, istikrar politikaları birçok alanlarda, bir bi
riyle ahenkli tedbirlerin alınmasını gerektirir. Bunun 
için hem siyasî istikrar gereklidir, hem de tutumlu I 
bir iktisadî politikayı uygulayacak bir Parlamentoya 
dayalı Hükümet gereklidir. I 

Sayın Korkmazcan bütçemizi) biriken sorunların 
çıkmaza geldiğini gösteren bir vesika olarak nitele
diler. Sorunların birikmesi olabilir, bu eşyanın ta
biatında olan iştir. Sosyal hayatın akımı, giderek- I 
ten sorunların birikmesine ve güçlenmesine, hatta 
bazan çetrefil biçimlere dönüşmesine, karmaşık ni
telikler kazanmasına yardım edebilir. Ama sorunlar 
birikti diye, bunların üstesinden gelecek gayreti esir
gemek her halde, hiç birimizin yapmaktan kaçına
cağımız bir tutum olamaz. Yaşamak, her şeyden 
önce iyimserliği ifade eder; biz bu tutumu benimse
dik ve devam edecek hayatın bir gereği olarak, bu 
biriken sorunların cevaplandırılmasının çarelerini 
araştırmaya çalıştık, bütçeyi de bunları göz önünde 
bulundurarak tertipledik. | 
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Sayın Korkmazcan, bütçenin hazırlanışı ekono
mik şartlara uygun değil diye buyurdular. Ekono
mik şartların neler olduğunu kısaca arz etmeye ça
lıştım. Enflasyon, yüksek fiyat artışları, çağımız 
toplumlarını etkileyen iktisadî etkenlerin en kuvvet-
lisidir, dedim. Gene çağımız toplumlarında, enflas
yonun doğurduğu istikrarsızlığa yönelik bazı durum
ların olduğuna işaret ettim. Biz bunları göz önünde 
bulundurarak bütçeyi hazırlamaya çalıştık. Üstelik 
Türkiye'de bütçelerin, toplumun iktisadî şartlarına 
uygunluğunu sağlayacak bir kuruluşumuz vardır; Yük
sek Planlama Kurulu. Devlet Planlama Dairesi yıl 
içinde çalışmalarını sürdürür, bu çalışmalar Yük
sek Planlama Kuruluna gelir ve orada, bütçe ile 
plan arasındaki ilişkiler düzenlenir, böylece bütçe
lerin, memleketin iktisadî şartlarına uygunluğu da 
sağlanır. Bu yılki bütçenin hazırlanmasında da ay
nı yöntemlere uyulmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonundaki çalışmalar sıra
sında, bütçeye yapılan masraf artırıcı eklemelerin 
bizim bütçemize sahip çıkmadığımız yönünde bir 
durumu ortaya koyduğunu beyan buyurdular Sayın 
Korkmazcan. 

Doğrusunu isterseniz, bu iddialarına katılamaya
cağım. Bu, geçmiş yıllarda da sürüp gelen bir uy
gulamanın tıpkısının aynısıdır. Demek isterim ki, 
Bütçe Karma Komisyonunda bütçe incelenirken dai
ma birtakım değişiklikler olur. Bu aynı zamanda 
gerekli bir husustur, yapılmasında bir bakıma yarar 
olan bir şeydir. Çünkü; Parlamentolar bütçeleri yap
mak ve görüşmek için doğmuşlardır diyebiliriz. Onun 
için birçok vesilelerle bütçelerle, demokratik rejim
ler arasındaki ilişkilere temas etmiştim. Eğer bu ger
çekse, yani bütçeler demokratik idare biçiminin doğ
masına ve gelişmesine yardımcı olmuş dokümanlar 
ise; Mecliste halk mümessillerinin, halktan gelen 
istekleri öne sürmeleri, bunun da masraf artırıcı yön
lerinin bütçeye yansıması tabiî bir şeydir. Bunu bu 
anlamda karşılamak doğru olur. 

Önemli olan şey, bu çeşit isteklerin ortaya çık
mış olması değildir. Önemli olan husus, bu istek
lerin bütçenin bütünlüğünü bozmamasıdır. Buna da 
azamî dikkat gösterilmiştir. Yapılan eklemeler mas
raf artırıcı ilâveler bütçenin % l'ini aşmamaktadır, 
zannederim ki, bu bütçeye sahip çıkmış bir Hüküme
tin davranışını ortaya koymaya yeterlidir. 

Sanayide kapasite artırıcı bir tutum içinde olma
mızı önerdiler, Hükümetimiz bu tutum içindedir. 
Buna ilişkin çeşitli kararlar almıştır. Bu sorunu 
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eğer bütçelerin müzakeresi sırasında ilgili bakanlık
lara da tevcih ederlerse ne gibi kararlar aldıklarını 
öğreneceklerdir, 

Üzerinde durdukları bir başka nokta; istihdam 
- gelir dağılımıdır. Bu konularda bütçe, Planlama 

Dairesinin önerilerini ve Yüksek Planlama Kurulun
dan geçmiş kararları yansıtan bir dokümandır. O iti
barla memleketimizde Planlamanın bu alanda öner
diği şeyler nelerse, onları bütçemizde bulmak imkâ
nı vardır. . 

Benim de sunuş konuşmamda üzerinde durdu
ğum bir hususa haklı olarak işaret buyurdular Sa
yın Korkmazcan ve dediler ki; «Ödemeler denge
miz çok büyük rahneler almıştır geçen yıl içinde.» 
Doğrudur, ben de zannediyorumki bu konu üzerin
de kâfi derecede durmaya çalıştım. Sorumluluğu al
dığım günden beri de bu nokta üzerinde titizlikle 
durmaktayım. Bunun bir sonucu olarak liberasyon 
listelerinden yapılan ithalâtın büyüdüğünü söyledi
ler, o da doğrudur. İstikrar sağlayıcı tedbirlerin ge
rekliliğine de işaret buyurdular. Bu bakımdan da 
aramızda bir fikir ayrılığı yoktur. Ama arz ettiğim 
gibi,, istikrara yönelik tedbirler uzun vadeli işlerdir, 
çok nefes isteyen tedbirlerdir, çok yönlü tedbirler
dir, ayrı yöntemlerin ahenkli biçimde uygulanmasını 
gerektiren karmaşık bir işlemdir. B/unun için de müs
takar bir hükümet ön şarttır. 

Bütçenin, Kalkınma Planı hedeflerine uygun ol
madığı hakkındaki görüşlerine katılamayacağım. 
Defeatla, ısrarla arza çalıştıkki, biz bütçeyi hazırlar
ken, özellikle planın öngördüğü, gereksindirdiği her 
hususa dikkat etmeye bilhassa özen gösterdik. On
dan dolayı da bütçemizin içinde yatırımlarla ilişkili 
masraflar büyük bir ağırlık teşkil etmektedir. Bunu 
her vesile ile belirtiyoruz. 

Geleceğe dönük değil, geçmişe mahkum bir do
küman olarak, vasıflandırdılar bizim bütçemizi, iki 
bakımdan müsaadeleriyle bu önerilerine, bu eleştiri
lerine katılamıyorum. Bütçeler geleceğe yöneliktir. 
Bu işin mahiyetinde gizli, mahiyetinde saklı, mahi
yetinden ayrılması imkânsız bir şeydir. Bütçe gelece-
şe ait bir dokümandır. Siz 1975 Martından yürürlü
ğe girecek ve 1976 Şubatının sonuna kadar uygula
nacak bir kanunu inceliyorsunuz. Binaenaleyh, gele
ceğe yönelik olması bütçe kanunlarının tabiatında 
saklıdır ve kaldırılması imkânsiz bir şeydir. Eğer bu 
bütçenin, geçmiş yılların birtakım etkilerini de üs
tünde taşıdığını ifade etmek istiyorlarsa, tabiî bu eleş
tirilere katılmamağa imkân yoktur. Ben 1974 bütçe-
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sini anlatırken, bunun geçmişten gelen birtakım et
kilerin tesiriyle olumsuz yönde etkilendiğine işaret 
ettim. Nasıl 1974 bütçesi 1973'ten gelen birtakım et-' 
kilerle etkilenirse, 1975 bütçesi de 1974'ten gelen bir
takım etkilerle' etkilenir. Bu hayatın devamlılığının 
kaçınılmaz bir sonucudur. Mühim olan şey, bu gibi 
etkilerin varlığı değildir fakat, bütçelerin bunlara 
karşı tedbirli birtakım dokümanlar olup olmaması
dır, buna da biz bilhassa özen gösterdik. 

Gelir tahminlerinin iyimserliği, Yüce Senatoda 
da çok öne sürüldü. Dünkü konuşmalar sırasında 
birden ziyade hatip tarafından belirtildi. Tekrar arz. 
edeyim ki, bütçeye konulmuş olan gelir tahminleri 
bazı yöntemlere göre yapılır. Bu yöntemler, Maliye 
Bakanlığı Gelirler Umum Müdürlüğünde geliştiril
miş yöntemlerdir. Ayrıca, Devlet Planlama Dairesin
de de gelecek yılın bütçe gelirlerinin neler olabilece
ği, hangi boyutlara ulaşacağı hakkında birtakım 
araştırmalar yapılır, bunlar karşılaştırılır, bunların 
bir kısmı geçmiş yıllardaki, trente dayanan, gidişe 
dayanan istatistiksel yöntemlerdir. Bir kısmı da mil
lî gelirdeki artışların çeşitli gelirleri nasıl etkilediğini, 
gelir artırıcı etkilerin nasıl olduğunu araştıran istatis
tiksel yöntemlerdir. Bunların hepsinden yararlanıl
mıştır. Şunu arz etmekle bu noktaya cevap vermek is
terim. 1974 yılı içerisinde gelir vergilerindeki artış 
% ' 40 civarında olmuştur. Biz gelecek yılın gelirini 

'tahmin ederken, gelir vergilerini tahmin ederken, 
bunun çok daha altında bir oranı kabul ettik. 

Sayın Koıkmazcan borçlanma, gerçek gelir kay
nağı değildir buyuruyorlar. Bu klasik maliyeden bize 

•kalmış, bir görüşün ifadesidir. Eğer, müsamahalarına 
sığmabilirsem, bu görüşlerine katılamayacağımı söy
lemek isterim. Mesele kısaca şudur sayın milletve
killeri, Sayın Başkanım; her toplumda millî gelir de
diğimiz bir bereket ırmağı vardır. Bu bereket ırmağı 
millî gelir dediğimiz kıymet akımını sağlamağa ça
lışan insanların alın terinden meydana gelir. Hepi
miz bu bereket ırmağından aldığımız şeylerle geçi
niriz. Hükümet de ondan yararlanarak bütçesini ya
par ve uygular. Bu millî gelir dediğimiz bereket 
ırmağı, birtakım süzgeçlerden geçirilip bazı ayıklama
lara tabi olursa, geriye kullanılabilir gelir diye bir 
başka kavram kalır. Gayri safi millî hasıladan amor
tismanları, vasıtasız vergileri, vergi benzeri ödeme
leri, yani sosyal güvenlik için yapılanları, stokları ve 
dış ticaret dengesinin dış alemle olan ilişkilerin girdi 
çıktılarını ayıkladığımız zaman, bunları süzdüğümüz 
zaman geriye bir belli rakam kalır. İşte bu rakamı 

100 — 



M. Meclisi B : 41 18 . 2 . 1975 0 : 1 

biz faal nüfus arasında paylaştırırsak, kullanılabilir 
gelir ortaya çıkar. İşte her şeyi, bu adam başına dü
şen ve kullanılabilir gelir dediğimiz kaynaktan biz 
alacağız. Biz, ya bu adam başına düşen kullanılabi
lir gelirin bir parçasını vergi olarak alırız; bu bir ter
cihtir, ya da bu kullanılabilir gelirden vatandaşın bi
riktirdiği bir kısmı, biz istikraz yolu ile alıp bütçemi
zi dengeye ulaştırmaya çalışırız; bu da bir başka ter
cihtir. Günün şartları Türkiye'de, bu ikinci tercihin 
yapılmasını gerektiriyor. Çünkü, enflasyona giden, 
yönelen baskıyı azaltabilmek için vatandaşın elin
deki satınalma gücünü yani kullanılabilir geliri yal
nız vergi yoluyle azaltmak yetmeyebilir. Bunu bir 
de vatandaşın gönüllü olarak satın alacağı devlet 
tahvili yoluyle de düzene kavuşturmak bir gerek ola
bilir. Biz bu düşüncedeyiz, ondan dolayı da bütçe
mize 9 milyarlık bir istikraz gelirini koyduk. 

Bir yandan klasik maliyeye ilişkin bazı görüşleri 
savunurken Sayın Korkmazcan, diğer yandan da çok 
yeni görüşlere yer vermiş bulunuyorlar. Meselâ : Ka
mu harcamalarının sıçramalarla çoğaldığı; kamu ma
liyesiyle uğraşanların bileceği gibi bu masrafların art
masındaki trenti inceleyen en yeni görüşlerdir. Tür
kiye'de de son yıllarda böyle sıçramalar olmakta
dır. Bu yoldaki eleştirilerine ve incelemelerine katıl
mamak mümkün değil. Hakikaten bazı sıçramalar 
oluyor son yıllarda kamu harcamalarının artışında. 

Bütçenin kaynakları geliştirmek amacıyle hazır
lanmadığını söylediler Sayın Korkmazcan. Eğer mü
samahalarına sığınabilirsem, bu eleştirilerine de ka
tılmayacağım. Cumhuriyet bütçeleri, daima her za
man kaynakları geliştirmeye yönelik çabalarla hazırla
nır. Kendileri Maliye Bakanı oldukları zaman da aynı 
çabayı esirgemeyeceklerine inanırım. 

Nedir Türkiye'deki kaynaklar? Kaynaklar ikidir : 
Büyüğü, önemlisi, gerçekten üzerinde durmaya değe
ri beşerî kaynaktır, insan kaynağıdır. 

Kendi gelir seviyesindeki devletler arasında bu-
kaynağı geliştirmek için çaba gösteren memleketlerin, 
Türkiye öncülüğünü yapmaktadır, tnsan kaynağını 
geliştirmede Türkiye, yıllardan beri takatinin üstün
de büyük çabalar göstermektedir. Biz de aynı yolda 
bir gayret içinde olduk ve eğer hatırlarlarsa, sunuş 
konuşmamda şu nokta üzerinde durarak bu çabamı1 

zın bütçede yer aldığını belirtmiştim. Demiştim ki; 
«Efendim, Türkiye'de cari harcamaların içine eği
tim ve sağlık da dahil ediliyor, ama bunlara - yatırım 
carileri - deniliyor. Biz, bu carilerde, diğ;r cari mas

rafların çok üstünde bir artma oranı kabul ettik.»1 

diye bunu belirtmiştim. 
Geriye bir de tabiî kaynaklar kalıyor. Tabiî kay

nakların geliştirilmesi için de çeşitli katma bütçeli ve 
bakanlık bütçelerine konulmuş ödenekler vardır. Çe
şitli bakanlık ve katma bütçeli idareler bütçelerinde 
görülen ödenekler, planın öngördüğü kaynak gelişti
rici hedeflere uyularak konulmuştur. Siyasal sorun
larla malî sorunlar arasındaki ilişkiler üzerinde de 
durdular. Bu noktada kendilerine hak vermemek el
den gelmez. 

Çok değerli selefim Sayın Deniz Baykal; bütçe
nin, bu bütçenin yapılmasında kendilerinin bir etkisi 
bulunmadığını öne sürdüler. Buna özellikle çaba gös
terildiğini belirttiler. Her halde bu, sorumlu bir kim
senin, kendi zamanında yapması gerekli görevleri yap
maktan kendini alıkoyduğu anlamına gelmez, zaten 
böyle bir şey de yoktur. 

Ancak, bütçenin yapılması, 8 - 9 aylık bir sürece 
tabidir. Böyle bir dönemden geçer. Bu kadar uzun 
bir devreyi, bütçenin hazırlanması kapsamı içine alın
ca, hazırlanmasına ilişkin bazı çabaların kendi za
manlarında yapılması kaçınılmaz bir gerektir. Nite
kim, ya Haziran sonunda ya Temmuz başında Sa
yın Başbakanın bir genelgesiyle 1975 bütçesinin ha
zırlanmasına geçilmesini, her halde Maliye Bakanlı-
nın insiyatifiyle bütün katma bütçeli ve bakanlık ida
relerine tamim etmişlerdir. 

Bu genelge gönderildikten sonradır ki, bakanlık
larda ve katma bütçeli idarelerde, bütçenin hazırlık
larına başlanır. 

Sunuş konuşmamda bütçenin demokratik toplum
larda karar alma sürecine dahil olan önemli bir dokü
man olduğu üzerinde durmuştum. «Karar alma sü
reci» demiştim. Bu; bilginin, fikrin ve tecrübenin ak
siyona dönüşmesi demektir. Bilgi, fikir aksiyona dö
nüşürken de mümkün olan alternatifler arasında en 
iyisinin seçilmesi, karar alma sürecinin kaçınılmaz 
bir gereğidir. Bütçe, bu çeşit kararlarla dolu bir do
kümandır. Bu çeşit kararlara bütün Devlet teşkilâtı 
katılır. Ondan sonra bütçe Meclise gelir, özellikle 
encümenlerdeki çalışmalar sırasında buna millet de, 
yahut millet adına karar alma yetkisini elinde tutan 
Meclis de katılır. Böylece Türk toplumunun istem
leri de bütçeye bir kere daha yansımış olur. 

Bakanlıklardaki çalışmalarda Planlamanın öngör
düğü şeyler, istemler tabiî nazarı itibara alınmıştır. 
Bunlar da Türk toplumunun belli bir anda istediği, 
gereksindirdiği şeylerdir. Ama ondan sonra bir kere 
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de Meelislerdeki çalışmalar sırasında aynı yöntem uy
gulama kazanır. 

Bu, demokratik halk idaresinin kaçınılmaz bir 
gereğidir. Bu bütçenin, İrmak Hükümetinin görüşü
nü yansıttığını, söylediler Sayın Baykal. 13 günde 
Irmak Hükümetine ne kadar görüş ifade etmek ola
nağı tanınmışsa, o süredeki görüşleri elbette bu büt
çe yansıtmaktadır. 

Güvenoyu almamış bîr Hükümet olduğumuz yö
nündeki eleştirilere katılmamak imkânı yok. Kul ku
sursuz olmaz ama, bizim Hükümetin kulların kusur
ları yanında, güvenoyu almamış müstafi bir Hükü
met olduğu inkârı imkânsız bir gerçektir. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Kusurlarınız 
da yok değil. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — «Bunalım mantığı Anayasanın yerine gelmiş

tir» buyurdular. Bunun tabiî birtakım siyasî anlamla
rı olabilir, o konulara müsaade ederlerse ben cevap 
arz etmiyeceğim. Bizim, Hükümetimizin, Anayasa ile 
ilgili denemelerimiz şunlardır. Anayasaya göre ku
rulduk, Anayasaya göre Meclisin güvenine baş vur
duk, Anayasaya göre bütçeyi hazırlayıp Meclise sun
duk. İşte, bizim denemelerimiz bundan ibaret. 

Bk ödenekler ve aktarmalarla ilgili tasarılar, Sa
yın Baykal, hazırlanmış Meclise sunulmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonunun kuruluşu konusu 
tekrar ve tekrar burada söz konusu edildi. Ben de Sa
yın Başkanımızın riyasetindeki birtakım toplantılara 
katılmak fırsatım bulmuştum. Komisyonun kurulup 
kurulamayacağı hakkındaki Sayın Başkanımızın riya
setindeki görüşmelerde sorun birçok yönleriyle eleş
tirilmişti. Eğer hukuka hukukla cevap vermek gere
kiyorsa, kendileri böyle istediler. Şunu arz etmek is
terim; Şayet bir zamanlar vaat edildiğini duyduğum 
güvenoyu bu Hükümete verilmiş olsaydı, acaba bu 
komisyon nasıl kurulacaktı? Bir başka nokta, Ana
yasanın 94 ncü maddesine göre bütçe encümeni ku
rulup bütçenin görüşülmesi bir anayasa gereğidir, 
kabuL ediyorum. Ama, yine Anayasanın bir gereği 
değil midir ki, bütçeyi Hükümet hazırlayacaktır... 
Yine aynı Anayasanın bir gereği değilimdir ki, büt
çe belli bir zamanda Meclise sunulacaktır? Biz bu 
maddelerle de kendimizi bağlı saydık. 

12 sayılı Kararname ile ilişkili hususlar benim 
pek az katılma fırsatını bulduğum Plan Komisyonu
nun gizli celselerinde görüşüldü. Acaba, demokrasinin 
bir tanımlaması da gizli şeylerin kısa zamanda ayan 
edilmesi midir? Bilemiyorum, Ama, zamanı geldiğin-

" de herhalde bu konuyu da tartışmak fırsatını bula
cağız. 

Ben şunu arz etmek isterim, kişisel görüşüm bu
dur. Bu, Devlet Personel Kanunu Türk toplumunun 
bugünkü ihtiyaçlarına cevap veren bir Kanun değil
dir. Kısa zamanda değiştirilmelidir. Bunun için de, 
Meclisin yetkililere, ilgililere direktif vermesini Yüce 
Senatoda rica ettim, Yüce Encümende rica ettim, 
Yüce huzurunuzda bir kere daha istirham ediyorum. 
Bütçe Komisyonundaki çalışmalar sırasında yapılan 
masraf artırıcı gayretler üzerinde de durdular. Bun
lara kısmen Sayın Komisyon Başkanı cevap arz et
tiler. Ben de, geçmiş yıllarla kıyasladığım zaman, 
geçmiş yıllar bütçelerinde de bu gibi işlemlerin ol
duğuna şahit olduğumu ifade etmek isterim. 

Bütçenin kolay harcama ahlâkı getiren bir bütçe 
olduğu hakkındaki eleştirilerine de, eğer müsamaha
larına sığınabiiirsem, katılamayacağım. Çünkü har
camalar belli kanunlara ve usullere göre yapılır. 
Biz, Türkiye'de Devlet harcamalarının yapılmasına 
ilişkin usulleri tespit eden kanunlardan hiç birini 
değiştirmedik. 

Değerli seiefim yapılacak, hatta yapılması gerek
li birtakım işlere ait masrafların bütçede yer alma
dığına işaret buyurdular; REMO Planını ve benzeri 
şeyleri işaret ettiler. Hem Anayasamızın, hem de 
Anayasa kadar önemli bir kanun olan Genel Muha
sebe Kanunumuzun bir gereğidir. Bütçeye ödenekler 
ancak ve sadece kanunlarla konulabilir. Kanunlara 
dayanmayan ödenek bütçeye konulamaz. İşaret bu
yurdukları konulardaki işlemler henüz tamamlanmış 
değildir. Bunlarla ilişkili kanunlar henüz Yüce Mec
lislerden geçmiş değildir. Biz bütçeyi yaparken hangi 
kanunlar yürürlükte ise onların gereklerini gözönünde 
bulundurarak masraflarımızı bütçeye koymaya teşeb
büs ettik. O kanunlar kısa zamanda Yüce Meclise 
sunulacak ve şayet tasviplerine uğrayacak olursa el
bette bizden sonra bu bütçeyi uygulamak durumun
da olanlar bu kanunların getireceği yeni hükümlerin 
gereklerini gözönünde bulundurmak mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Bir başka hususa daha işaret etmek isterim : 
Dün sunuş konuşmamın sonunda şu noktayı,- «Biz 
bütçeyi hazırlarken Türkiye'nin şu anda içinde bulun-

- duğu bazı şartlar mevcut değildi. Türkiye'de çoy şey 
değişti. Türk - Amerikan ilişkilerinin bugünkü hale 
dönüşmesinden sonra her halde bütçede kaynakların 
tahsisi konusunda bizim kullandığımız kıstaslar bu 
yeni şartların gereksindirdiği zaruretler ölçüsünde ye-
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niden gözden geçirilmek gerekir» diye arz etmiştim. 
Gelirlerin iyimserliği konusuna, Sayın Korkmaz-

can'a cevap arz ederken dokundum. 
«İstikraz 9 milyardır, olmaz» buyuruyorlar. Val

lahi neyin olup, neyin olmayacağı biraz da tutuma 
bağlıdır; ama şunu arz etmek isterim, biz istikrazla
rın gelişmesini, en azından bendeniz kişisel açıdan, 
arzulayan bir görüşe sahip bulunuyoruz. Bunun için 
de birtakım özendirici tedbirler mümkündür ve dü
şünüyoruz. Meselâ istikraz tahvillerini alıcılar, taşı
ma, saklama gibi külfetlerden kurtularak alabilsinler 
diye banka hesaba açmak yoluyla tahvil alma usul
lerini getirmeyi düşünüyoruz. Her halde zamanı dev
letinizde de bunlar nazarı itibare alınmıştı. 

Yurt dışındaki işçilere tahvil satmak için büyük 
bir çaba içindeyiz. Zaman-ı devletinizde çıkarılmış 
bulunan Kıbrıs Barış Harekâtı Tahvillerini satabil
mek için o tahvillerin satış müddeti yurt içinde sona 
erdiği halde, yurt dışındaki satışları sağlamak amacı 
ile bir uzatma yaptık biliyorsunuz. 

Tahviller konusunda halkımızın ilgisini uyandır
mak için daha yoğun bir propagandaya ihtiyaç ol
duğu kanısındayım. Geldiğim günden beri TRT ilgi
lilerinden bu alanda bir konuşma yapmak için istek
te bulundum, eh şurada Mart ayına da bir şey kal
madı, galiba bu istek içimde kalarak bu sorumluluk 
mevkiinden ayrılmak durumunda kalacağım. 

Bu alanda Devlet istikraz Tahvillerinin satışını 
geniş halk kitlelerine yayabilmek için de bazı alına
cak idarî tedbirler bulunduğunu herhalde kıymetli 
selefim de takdir ederler. Biz bû yönde, meselâ Millî 
Piyango Tahvillerinin satışını yaygınlaştırmak için 
alınmış tedbirlere benzer bazı tedbirleri almayı dü
şünüyoruz. Devlet istikraz tahvillerini cazip hale ge
tirmek için altına bağlı, dövize bağlı istikraz tahvilleri 
dünyanın başka memleketlerinde uygulanmıştır. Biz
de de uygulanıp uygulanmamasının doğru olup ol
mayacağı en azından incelenmek gerekir. 

Bazı gelir gruplarına münhasır olmak üzere, özel
likle küçük tasarruf erbabına münhasır olmak üze
re, endekse tabi bir istikraz tahvili çıkarmak, dü
şünülmesi gereken iyi bir operasyon olabilir. Ban
kalarla olan ilişkilerde Devlet İstikraz tahvillerinin 
halka satılması bakımından bazı teşebbüslere geçile
bilir, geçilmelidir. Türkiye birçok alanlarda destek
leyici fiyat politikası 41e gelirlerin belli üretim dalla
rındaki vatandaşlara aktarılmasını yıllardan beri uy
gulamaktadır. Bu gibi işlemler sırasında belli ölçü
deki destekleme alımları içlin en azından (yani büyük 

üreticilerin malları satın alınırken en azından) bir 
kısım istikraz tahvillerinin kullanılması düşünüle
bilir. 

Şunu da arz etmek istiyorum. Meselâ, Personel 
Kanununun tatbikatından dolayı bir kısım vatandaş
ların birikmiş alacakları vardır, onlardan bazıları ba
na müracaat ederek, «bu alacaklarımızı bize devlet 
tahvili halinde veriniz» diye isteklerle kapımıza gel
mektedirler. Demek ki, devlet bütçesinde istikrazla 
bütçeyi denkleştirme bir tercih sorunudur, bu tercih 
bir kere yapılırsa bunun da başarıya ulaşmasını sağ
layacak yollar ve yöntemler mevcuttur. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin finansman denge
sinde özel fonlara da temas buyurdular. Bu özel fon
lar iki konuyu kapsamı içine alıyor. Birisi, mevduat 
munzam karşılıklarıdır, Yüce Komisyonda bu konu
da beyanda bulundum, Yüce Senatoda bu konuda 
beyanda bulundum, mevduat munzam karşılıklarının 
icat sebebi, Türk hayatına getirilmiş olmasının tek 
amacı, bir kısım kamu yatırımlarını bu kaynakta 
biriken fonlarla finanse etmektir. 

Önce Devlet tahvilleri alımını bu kaynakta biriken 
fonlarla finanse etmek yoluna gitmişizdir. Devlet tah
villeri çıkarılmayıp fonda birikmeler olunca da; 
amortisman ve kredi sandığına dönüştürülürken, ya
ni bu sandığa kamu kesimine kredi açma görevi ve
rilirken, o sandığın kaynakları arasına bu mevduat 
munzam karşılıkları ithal edilmiştir. Bilâhara Amor
tisman ve Kredi Sandığının kredi ile ilişkili işlemleri 
Devlet Yatırım Bankası kurularak ona verilmiştir. 
Devlet Yatırım Bankasının öz kaynaklan incelenir
se orada, mevduat munzam karşılıklarının daha ev
vel Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından kulla
nılmış kısımlarının, bu Bankanın fonları arasında bu
lunduğu göze çarpar. 

Ben bu sorumluluğu almadan, Maliye Bakanı ol
madan önce de bu kaynakların kamu kesimindeki 
yatırımların finansmanında kullanılmasından ya
na idim, hâlâ da o kanaatimi muhafaza ediyorum; 
ama Anayasa Mahkemesi bunun kullanılmasına iliş
kin işlemleri şekil açısından da olsa iptal etmiştir. 
Biz de bu iptal işlemine uyduk ve onun yerine 1211 
sayılı Merkez Bankası Kanununun 48 ve 51 nci mad
delerini kullanarak bu özel fonu beslemeyi düşündük. 
Şunu sayın selefime arz etmek isterim; 1974 yılı içe
risinde bu özel fonların yine kamu iktisadî teşebbüs
lerinin finansmanında kullanılan miktarı 11 milyar 
131 milyon liradır. Demek ki geçmiş yıllarda da bu 
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kaynaklar kullanılmıştır, biz de aynı kaynakları ha
rekete geçirdik. Bunu arz etmek isterim. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin finansman denge
sini sağlarken dış krediye başvurup vurmamak bir 
tercih sorunudur. Dış kredi, iç finansman kaynağı he
saba dayanan bir tercihtir. Biz hem petrol üretici 
memleketlerdeki biriken paraların Türkiye'nin kal
kınmasında da kullanılmasını, hem de bugünkü şart
lar içerisinde bir kısım yatırımların dış kaynaklardan 
elde edilen kredilerle finanse edilmesini daha uygun 
bulduğumuzdan böyle bir tercihe gittik. Kendileri 
başka bir tercihin yandaşı olabilirler; ama bizim ter
cihimizde bu yöndedir. 

Sözlerini bağlarken; «,Bu bütçenin 20 milyarlık 
bir finansman sıkışıklığı altında olduğunu» ifade bu
yurdular. Biraz evvelki verdiğim izahlarla buna da 
cevap arz etmeye çalıştığımı zannediyorum. Bütçe
ler malî araçları kullanma olanaklarını sağlayan do
kümanlardır. Siz şu, ya da bu malî aracı kullanma yö
nünde bir tercih yaparsanız, her şeyden evvel gay
retlerimizi bu araçları kullanmak, bu araçlardan bek
lenilen sonuçlan elde etmek yönünde toplamalısınız. 

Biz böyle bir istekle, böyle bir düşünce ile bu araç
ları yeni bütçe içerisine koyduk ve bizden sonra ge
lecek hükümetlerin bu yöndeki tercihleri gerçekleştir
mek için gerekli çabaları göstermelerini bekliyoruz. 

«Türkiye'nin ek savunma masrafları ile karşı kar
şıya bulunacağına» da işaret buyurdular. Bu husus
taki görüşlerine katılmamaya imkân yoktur. Ben de 
aynı konuya sunuş konuşmamda temas etmiştim. 

Fiyat Kontrol Komitesini kaldırdıklarını söyledi
ler. Hakikaten bu Komitenin çalışma ve yöntemleri 
hakkında bazı değişiklikler, zamanı devletlerinde ya
pılmıştır; ama Fiyat Kontrol Komitesi de büsbütün 
kalkmamıştır. 

Şunu kişisel görüş olarak arz edeyim; eğer bir 
toplumda bazı iktisadî kaynakların kontrollü bir bi
çimde kullanılması yöntemleri uygulanmazsa, Fiyat 
Kontrol Komiteleri gibi komiteler beklenen sonucu 
veremez. 

Bütçenin sağlıklı harcama hedefleri öngörmediği
ni işaret buyurdular. 

Bütçedeki harcamalar, yıllardan beri bütçelerimiz
de uygulanan bir ayırma, tasnife göre cari harcama
lar, transfer harcamaları, yatırım harcamaları biçi
mindedir. Cari harcamalarda bizim belki bazı tutum
lar içinde olmamız bahis konusu olabilirdi, bütçeyi 
hazırlamak için geçirdiğimiz 13 günlük geceli gün
düzlü çaba, mesai süresinde. 

Buradaki tutumumuz şu olmuştur; mümkün olan 
azamî tasarrufu cari harcamalarda gerçekleştirmek. 
Bunun belgeleri elinizdedir. Eğer incelemek fırsatını 
bulduysanız göreceksiniz ki, birçok katma bütçeli 
ve bakanlık bütçeleri geçen yılki cari harcamalarına 
hemen hemen- eşit cari harcamalarla önünüze getiril
miştir. Cari harcamalarda planın öngördüğü artma hı
zının da çok kere altında kalınmıştır. Cari harcama-
lardaki % 10'luk artma Millî Savunma masrafları
nın da cari harcamalar içerisinde yer almasından ileri 
geliyor. Yoksa biz tasarruflu hareket etmeye elimiz
den gelen çabayı gösterdik. 

Transfer harcamalarında da aynı tutumun içinde 
olduk. Transfer harcamaları, kamu kesiminde genel 
bütçe ile, genel bütçeden ayrılmış diğer kuruluşlar 
arasındaki malî ilişkileri gösteren harcamalardır. Biz 
bunlarda da azamî derecede tasarrufa riayet etme
ye çaba gösterdik. 

Geriye kalıyor yatırım harcamaları; burada zan
netmiyorum ki, hükümetlerin fazla siyasî tercihler 
yapabilecek durumda olmalarını yansıtacak bir du
rumla karşı karşıya olalım. Plan ortadadır, planın yıl
lık uygulama programı ortadadır, onun gereksindirdiği 
yatırımlar bellidir, onun da kamu kesiminde yapıla
cak olanları bellidir. Biz bunlara özellikle, büyük ih
timamla sadık kalmaya çalıştık. 

Sayın Feyzioğlu, «Bu bütçe, şayet Meclisten ge
çerse bu Hükümet kendini güvenoyu almış sayma
sın» diye buyurdular. 

Bütçelerin Meclislerden geçmesinin güvenoyu sa
yılıp, sayılmayacağı tartışmalı bir konudur, oraya 
girmiyorum, istifa etmiş bir Hükümete bu vesile ile 
güvenoyu verilip verilmemesinin bahis konusu elbet
te olamayacağı kanısındayım. 

Sayın Başbakanımın müsamahalarına sığınarak 
şunu da kişisel görüşüm olarak Hükümet adına ifade 
etmek isterim ki, bizim Hükümetimiz de bu bütçenin 
Meclislerde onanmasını bir güvenoyu saymayacak
tır. 

Sayın Feyzioğlu, hayat pahalılığına ve Özellikle 
dış ticaret dengesindeki tehlikeli gelişmelere temas 
buyurdular. 

Bunlara ben de sunuş konuşmamda temas etmiş
tim. 

Sayın Ergenekon, çeşitli konularda ilginç sorun
ları ortaya attılar. Benim bütçe ile ilişkili arz-ı cevap 
edeceğim bir hususu not etmediğimi görüyorum. 

Sayın Erbakan, «istikrazlar satılamıyor» dediler. 
Biraz evvel arz etmeğe çalıştım. Türkiye'de kamu kre-
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dişinin gelişmesi dün sunuş konuşmamda da üze
rinde durdum, toplumumuzu ilgilendiren önemli bir 
sorun olan sermaye piyasasının teşekkülü bakımından 
da Önemli bir sorundur. Biz bunun yaygınlığını iste
yen bir görüşü paylaşıyoruz. Satışı sağlamak için de 
bazı tedbir alınabilir onlara temas ettim. 

Türk parasının bazı ayarlamalar sonucu kıymeti
nin düştüğünden yakındılar Sayın Erbakan. Bunu 
Bütçe Karma Komisyonunda, Yüce Senatoda arz et
mek fırsatını buldum. Burada da arz edeyim. 

Efendim, para fonunun antlaşmasına göre, biz de 
ona dahiliz. Dünya milletlerinin paraları altına veya 
dolara göre bir pariteye kavuşturulur. Biz de bu yön
temi uygulamışız. Şimdi başka yöntemler de gelişti
riliyor. Biz de bunları uygulamayı planlıyoruz. Ama, 
para fonunun antlaşma metni henüz değiştirilmiş de
ğildir. Değiştirildiğinde biz de bağlayıcı bir nitelik 
elbette kazanacağız. 

Şimdi dünyada birçok malların, metaların fiyat
ları iniyor, çıkıyor. Bunlara kimsenin itirazı yok ama, 
döviz de bir metadır. Onun da fiyatları iner ve çıkar. 
İş oraya gelince herkes peki bu neden böyle oluyor 
diye bir soru ile karşımıza çıkıyor. Nasıl başka me
taların piyasadaki fiyatları inip çıkıyorsa, dövizinki 
de inip çıkar. Bunu önlemeye imkân yoktur. Yapaca
ğımız şey, döviz hassa bir konu olduğu için, bu inip 
çıkmalar olduğunda derhal ona göre ayarlamaktır. 
Çünkü ayarlamazsanız bundan kötü sonuçlar doğar. 
Bir kere bizim memleketimizde başka yerlerde pahalı 
satılan dövizler, ucuz satılmaya başlar, herkes bun
dan istifade edip spekülatif kazanç elde etmek ister. 
İkincisi pahalılaşan dövizler iyi dövizlerdir. Bunlar 
elimizden gider portföyümüzde zayıf dövizler kalır. 
Bunu önlemek gerekir. Üçüncüsü, biraz evvel arz 
ettim; bizim de bağlı olduğumuz Para Fonu Antlaş
ması bizi bu çeşit düzenlemeleri yapmakla zorunlu 
kılar. Dördüncüsü, özellikle sağlamlaşan, fiyatı ar
tan para Deutschland Marktır. Deutschland Mark işçi 
dövizleri bakımından bizi çok ilgilendiren özel bir 
paradır. Bu düzenlemeyi derhal yapmak menfaatimiz 
icabıdır, işçilerimizin eline geçen gelirlerin yükselmesi 
bakımından. 

Sayın Erbakan, birtakım kamu kuruluşlarına da
ha fazla ödenek verilirse bunların cari harcamalarının 
kendi bünyeleri içinde azalıp yapacakları yatırımların 
çoğalacağını söylediler. Tabiî bir şeydir. Ama bütçe 
yapılırken bir tek kamu kuruluşu gözönünde bulun
durulamaza, her kamu kuruluşunun istekleri -diğer 
kamu kuruluşlarının varlığı ve o kamu kuruluşları

nın yapacağı hizmetler, o hizmetlerin Türk toplumu
na sağlayacağı yararlar gözönünde bulundurularak ay
rılır. Her bütçe tekniği bunu gerektirir. Biz de buna 
göre bazı ayırımlar yaptık. 

Yavaş gerçekleşen yatırım projelerinden haklı ola
rak şikâyet ettiler. Bu noktadaki eleştirilerine katıl
mamaya imkân yoktur. Türkiye'de en basit şeyler 
bile lüzumundan fazla uzayıp gitmektedir. Bunda 
belki Artırma, Eksiltme Kanununun, İhale Kanunu
nun bazı etkileri vardır; biraz da kendi tutumumuzun 
galiba etkisi vardır. Biz herkesi memnun etmek için 
küçük küçük ödeneklerle birçok yerlerde işleri yürüt
me gibi bir tutum içinde zaman zaman oluyoruz. 
Bundan da uzama yolunda bazı mahzurlu sonuçlar 
çıkıyor. 

İsraf önlenmelidir buyurdular. Tabiî, bu önerile
rine katılmamaya imkân yoktur. Hele kamu kaynak
larının israfı tamamen bertaraf edecek şekilde kul
lanılmaları, bütçe yapma tekniğinin baş ilkesidir. Biz 
de tasarruflu bir biçimde hareket etmeye çalıştık. Bi
raz evvel bazı misaller verdim. Buna ek olarak şu 
hususları arz etmek isterim : 

Bütçe kanun tasarısının 4 ncü maddesinde, malî 
yıl içerisinde bazı harcamalarda % 10, bazı harcama
larda % 20, bazı harcamalarda % 30 tasarruf ted
biri almaya Maliye Bakanına yetki veren birtakım hü
kümler vardır. 32 nci maddede, harcamalarda tasar
ruf sağlamak amacıyle tutarlı, dengeli, etkili bir büt
çe politikası uygulaması için Maliye Vekiline sorum
luluk yüklenmiştir. 

Gene bu Bütçe Kanunu tasarısında, tasarrufu sağ
lamak için, makine parkının ve benzeri şeylerin bir 
arada mütalaası gibi birtakım yeni hükümler getir
dik. Bunlar, bugün için belki bir koordinasyon gere
ğini ifade ediyor. Bu koordinasyondan da bir tasarruf 
kendiliğinden çıkacaktır. Gelecek için şunu da dü
şündük; bu alanlarda Türk toplumunun kamu keşi-: 
mindeki ihtiyaçları nelerdir? Bunlar belli olursa, bel
ki gelecekte bu makine parkını yapacak endüstriyi' 
Türkiye'de kurmayı da düşünebiliriz. Çünkü, bunlar 
için gerekli talep kendiliğinden ortaya çıkmış olacak
tır. 

Bütçe müzakerelerinde en çok yakınılan hususlar
dan biri, personelin artması veya personel harcama
larının çoğalmasıdır. Bu alanlarda da birtakım düzen
leyici tedbirler getiren hükümlere, bütçe kanun tasa
rısında rastlayacaklardır. Meselâ; yan ödemelerin 
belli bir tavana kadar çıkabilmesi hakkında bütçe ka
nun tasarısında bir hüküm bulacaklardır. 
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«Bu ödenekler, yatırımlara yetmez» buyurdular. 
Biz Planlama ile birlikte deflate ederek, yani yıl için
deki fiyat artışlarının da Harcamalara yansıması, ya
tırım harcamalarına yansımasını gözönünde bulundu
rarak bu ödenekleri koyduk. 

Kamu iktisadî teşebbüslerindeki döviz kredisi 
üzerinde durdular. Bu hususa biraz evvel arzı cevap 

ettim. 
«Bütçe, denk değil» buyurdular. Herhalde istik

razların bütçede yer almasından dolayı bu görüşleri 
ileri sürmüş olacaklardır. Çağdaş toplumların hepsin
deki görüş şudur; eğer bir memleketin bütçesi, ya
pılacak istikrazın faiz ve anaparalarının ödemesin
den doğan yükü karşılıyorsa, istikrazın bütçede yer 
alması denkliği bozmaz. Ben de bu görüşteyim. 

Asgarî geçim indirimi üzerinde bazı isteklerde bu
lundular. Tabiî kendilerinin ifade buyurdukları şekil
de bunları ele almak olanağı yoktur. Maliyet tatbi
katına ters düşen bir şey olur, ama bu alanda Tür
kiye'de alınması gerekli tedbirler vardır. Bendeniz de 
sunuş konuşmamda buna işaret ettim. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan bir dakikanız var efen
dim. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Peki 
efendim. 

Gübre,. hayvancılık alanında bazı şeyler söyledi
ler. Tedbirler alınmıştır. İlgili Bakanlar herhalde bilgi 
arz edeceklerdir. 

Bu bütçenin nasıl hazırlandığı hakkında şüpheci 
görüşler ileri sürdüler. Kendilerinin iktidarda bulun
duğu zamanda hazırlanmış program bütçe gerekle
rine göre bu bütçenin hazırlandığını arz etmek isterim. 

Ben de zaten sözlerimin sonuna gelmiş oldum, Sa
yın Başkanım. Kişisel konuşmalar yapan Enver Ak-
ova ve Feyzullah Değerli, ilginç şeyler söylemiş oldu
lar, ama bütçe bakımından ben onların ifadelerinde; 
ayrıca arzı cevap edilecek bir husus işaret etmemi
şim. 

Bilmiyorum eleştiriler sırasında öne sürülen her 
hususa cevap sunmak fırsatını bulabildim mi? Ama 
benim notlarıma kaydettiğim hususlar bunlardır. Ba
na söz verdiğiniz ve dinlemek lütfunda bulunduğu
nuz için hepinize şükranlarımı arz ederim efendim. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz, sırada bulunan Sayın İlhami Çetin'de. An

cak Sayın İlhami Çetin, Başkanlığımıza bir tezkere 
ile müracaat ederek, «bütçenin tümü üzerindeki ko
nuşma hakkımı Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a 
veriyorum» demiştir. 
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Bu itibarla Sayın Deniz Baykal buyurunuz efen
dim, şahsınız adınıza konuşacaksınız ve süreniz 15 
dakikadır. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

1975 bütçe tasarısının tümü hakkında, dün bu 
Mecliste yapılan tartışmalar, 1974 yılında Türk eko
nomisinin genel durumu ile ilgili bir tartışma hali
ne dönüşmüştür. Böyle bir tartışmanın aslında çok 
yararlı olacağını düşünüyorum; fakat bu tartışmanın 
hangi sebeplerle bu şekle geldiği üzerinde durmak 
ihtiyacını, da hissediyorum. 

1974 ekonomisinin genel durumu hakkında, daha 
1974 yılının ortalarından itibaren hükümler verilme
ye başlandı. Herkes kendi siyasî anlayışına, içinde bu
lunduğu psikolojik duruma göre, 1974 Türk ekono
misi hakkında hükümler verdi. İş adamları hüküm
ler verdi; siyasî partiler hükümler verdi ve 1974 eko
nomisi hakkında belli görüşler, belli kanaatler oluş
turulmak istendi. Bu çabaların artık sonuna gelmiş 
bulunuyoruz. 1974 yılında yatırımların durumu ne
dir? Bunu bir iş adamının vereceği demeçten öğren
mek mecburiyetinden kurtulmuş bulunuyoruz. 1974 
yılında fiyat artışları nasıl cereyan etmiştir? Nasıl ce
reyan edecektir? Bir siyasî parti genel başkanının psi
kolojik durumunun telkin ettiği rakamlarla bunu öğ
renmek mecburiyetinden artık çıkmış bulunuyoruz. 

1974 yılında üretim ne olmuştur, sanayileşme ne 
olmuştur? Bunun hepsinin rakamları elimizin altında 
hazır duruyor. 

1974 yılında Türk ekonomisi, planlı dönemin en 
hızlı kalkınmalarından birisini gerçekleştirmiştir. (A. 
P. sıralarından «Maşallah» sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim. Rica ederim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — 1974 yılında 

Türk ekonomisi, 1973 yılından çok daha yüksek bir 
kalkınma hızını gerçekleştirmiştir. 

Avrupadaki ülkeler 1974 yılında, 1973 yılının ya
rısına düşen kalkınma hızlarıyle yetinmek mecburi
yeti içine girerken, Türkiye'de kalkınma 1974'te hız
lanmıştır. Bunu kabul etmenin daha önceki angajman
lar dolayısıyle, Adalet Partisinin siyasî konum duru
munun değişmiş olması nedeniyle bunu anlamanın 
sizler için fevkalâde güç olduğunu tahmin ediyorum, 
müşahade ediyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Ama bunları dinleyeceksiniz; Türk ekonomi tarihi 
1974 yılı hakkında sizin ihtiyaçlarınıza göre hüküm 
vermeyecektir. Türk ekonomi tarihi 1974 yılı hakkın
da Devletin resmî belgelerine göre hüküm verecektir. 
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SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ne yaptın? Bir 
tanesini söyle. Şunu yaptım de... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Öztürk, rica ede
rim efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 1974 yılında 
Türkiye'de gayrisafî millî hâsıla % 7,5 artmıştır. 
1973'te 5,5 artmıştı. Bütün dünyada % 6 artarken, 
% 8 artarken 1973'te, 1974'te kalkınma hızı % 2'ye, 
l'e eksi l'e, eksi 2'ye kadar düşmüştür. Türkiye'de 
5,5'tan 7,5'a çıkmıştır. Planın öngördüğü kalkınma 
hedefi gerçekleştirilmiştir. 

Gayrisafî yurt içi hâsıla, % 8,1 artmıştır. Diğer 
ülkelerde düşme olduğu halde. Bu artış, tarımdaki 
artışa bağlanmak istenmektedir. Türkiye'de 1974'te 
gayrisafî millî hâsılanın % 7,5 artışının içinde, bu 
seviyeye ulaşmaya yardımcı olan ulaştırmadaki artış 
vardır, sanayileşmedeki artış vardır, hizmetlerdeki ar
tış vardır. Türkiye'nin 1974 yılındaki sanayileşme hı
zı, 1974'te gerçekleştirilen % 7,5'un üzerinde olmuş
tur. Ortalamanın üzerinde gerçekleşmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; yatırımlarla ilgili olarak ra
kamlar verildi. Sayın Ergenekon ifade buyurdular; 
1973 yılında kamu yatırımları % 95 gerçekleşmiş, 
1974 yılında kamu yatırımları •% 50 gerçekleşmiş. 
Bu kürsüden bu rakamları ifade ettiler. Nereden al
dılar, bilemiyorum. O kadar çok rakam dolaşıyor ki, 
hangi kaynağın rakamlarına başvurdular, bilemiyo
rum. Ticaret Odasının bu konudaki rakamlarına mı 
başvurdular? tş Adamları Derneğinin rakamlarına 
mı başvurdular, bilemiyorum. Ben elime 1975 Prog
ramının bu konudaki resmî verilerini ele alıyorum, 
ona dayanarak konuşuyorum. 1975 Programı, sayfa 
13, bu konuda kesin rakam vermektedir. 1973 kamu 
yatırımlarının gerçekleşme oranı % 79,67 olmuştur, 
% 95 değil. 1974 kamu yatırımlarının gerçekleşme 
oranı % 83,25 olmuştur. 1973 de 79,67 gerçekleştir
diniz, 1974'te % 83,25. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Müdahale 
etmeyiniz. Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ben 
bir şey söylemiyorum size. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) -r. Aynı anlayışa 
göre hesaplanmıştır. Fiyat farklılıkları dikkate alına
rak... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, herkes kendi görüşü
nü söylüyor. Söylemek zorundadır, mecburiyetinde
dir. Rica ediyorum. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Aynı fiyat sevi
yesine indirilerek mukayese edilmiştir. 1974'te kamu 

yatırımları, gerçekleşme oranı olarak, 1973'teki sevi
yesinin üzerine çıkarılmıştır. 1973 yılının genel ka
mu ve özel yatırım gerçekleşme oranı % 98,02'dir. 
1974 yılının genel yatırım gerçekleşme rakamı 
% 100,60'dır. 1975 yılı Programı sayfa 13, oradaki 
tabloda bunu görebilirsiniz. Sayın Ergenekon'un bu
rada verdiği rakamları nerede görebilirim? Çok me
rak ediyorum. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyiniz. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; fiyat artışları ile ilgili olarak istatistik cam
bazlıklarının burada yapıldığını gördük. İşi açıkça, 
olduğu gibi ortaya koymak istiyorum. Bütün bir yıl 
üzerinde yapılan istatistik oyunlarını bir tarafa bıra
karak, her ay için ayrı ayrı bilgi veriyorum. Türkiye' 
de 27 aydan beri ilk defa 1972, 1973 dahil, hiçbir 
ayda fiyatlar, bir önceki yılın aynı ayına göre düş
memişti. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldikten 
sonra ilk defa Haziran 1974 ayında, ilk defa olarak, 
27 aydan beri ilk defa olarak, Haziran ayında fiyat
lar 1973'e göre düşmeye başladı. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler, «,Ooo» sesleri.) Haziran ayında - 3,2 
düşmüştür. Temmuz ayında fiyatlar 1973 yılındaki ar
tış oranının altında artmıştır. (A. P. sıralarından alkış
lar, gürültüler.) Ağustos ayında fiyatlar, 1973 yılının 
altında artmıştır. Eylül ayında aynı olmuştur, Ekim 
ayında aynı olmuştur, Kasım ayında aynı olmuştur, 
Aralık ayında aynı olmuştur. İlk defa olarak, 3 yıldan 
beri ilk defa olarak Türk ekonomisinde fiyat artış hı
zı, bir önceki yılın belli aylarına göre daha düşük 
gerçekleşmeye başlamıştır. Bu konuda da Ticaret Ba
kanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğünün istatis
tikleri açıkça ortadadır. Toptan eşya fiyatları endeksi 
bunu kanıtlamaktadır. 

Gene Sayın Ergenekon burada konuşurken, şeker 
sıkıntısı, şeker konusu üzerinde durdu ve «bunu» de
di «Cumhuriyet Halk Partililer, siz yarattınız şeker sı
kıntısını. Çünkü, şeker ekim alanını genişletmediniz, 
şeker fabrikası kurmadınız». 

Değerli arkadaşlarım, biz 1974 yılında, bizden ön
ce oluşturulmuş 1974 programını devraldık. O prog
ramı aynen uygulamaya çalıştık, uygulama sonuçları 
ortadadır. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ne
den değiştirmediniz?.. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfen mü
dahale etmeyiniz. 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Ergene-
kon açıkça şunu söylemiştir : «,1974'te Cumhuriyet 
Halk Partisi şeker ekim alanını genişletmedi.» de
miştir. Şeker fabrikası konusunda yeni bir karar al
ma imkânımız yoktur, çünkü program oluşturulmuş
tur, ama, şeker ekim alanı ile ilgili olarak, bilgileri 
sunuyorum : 

1973 yılında 153 204 hektar arazi şeker pancarına 
ayrılmıştı. 1974'te bunu % 20,7 artırarak 184 959 hek
tara çıkarttık. Bu, bundan önceki yılların durumu ile 
mukayese edilmeden anlaşılamaz. Türkiye'nin şimdi 
içine girdiği şeker sıkıntısı, 1973'ün, 1972'nin şeker 
pancarı ekim alanları konusundaki değişiklikler bir 
kenara bırakılarak anlaşılamaz. 1973 yılında, bir ön
ceki yıla göre şeker pancarı ekim alanı sadece % 2,5 
artırılmıştır. 1972 yılında şeker pancarı bir önceki 
yıla göre % 6 azaltılmıştır. 1972'de azalttıracaksınız, 
1973'te o düşük seviyede tutturacaksınız, 1974'te biz 
geleceğiz... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz rica ediyorum 
efendim, rakamlar veriyorlar. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 1974'te biz ge
leceğiz, geldikten sonra % 20,7 şeker pancarı ekim 
alanını genişleteceğiz; şeker sıkıntısının sorumlusu ola
rak bizi ilân etmeye kalkacaksınız. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

Sayın Demirel'in, «Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darı demek, şeker 5 lira demektir.» iddiasını... (A. 
P. sıralarından «doğru» sesleri.) iddiasını... Ah, keş
ke doğru olsa, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda de
ğil, şekerin fiyatı 9 lira, 10 lira. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) Bundan sonra sağ cephe ikti
darı ortaya çıktığı zaman 5 liralık şeker talebiyle 
halk sizin karşınıza çıkacak. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Eker. 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, dış ticaret konusundaki iddialara da cevap ver
mek istiyorum. 1974 yılında gerçekten oldukça bü
yük bir dış ticaret açığı ortaya çıkmıştır. Bunun ne
denlerini kısaca ifade etmek istiyorum. 

1974 yılında sadece petrol ithalâtı için beşyüz mil
yon dolar daha fazla para ödedik. 1974 yılında 235 
milyon dolarlık buğday ithal ettik. Türkiye'nin o an
da buğdaya ihtiyacı olmadığı halde ithal ettik. Dün
yanın bir buğday sıkışıklığı, bir gıda maddeleri sıkı
şıklığına gitmekte olduğunu gördüğümüz için ithal 
ettik. Paramızı, Merkez Bankasında döviz olarak tut-
maktansa ucuza alınmış buğday olarak silolarımızda 
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tutmanın daha uygun olacağını düşünerek ithal ettik 
ve 1974 yılında sadece bu amaçlarla yapılmış, 1973' 
ten farklı stok politikasının gereği olarak ve petrol 
bakımından* yapılmış ithalâtın tutarı 807 milyon do
lardır. Artmış fiyatlarla birlikte düşünülürse, bu ga
yet açıkça anlaşılır. 400 bin ton ihraç edilebilecek 
pamuk hazır durumda bekliyor, 300 milyon, 400 mil
yon dolarlık bir farkı ihracat kalemlerinin üzerine ek
lemek her zaman mümkündür. Türkiye'de sanayi ürün
leri ihracatı 1974'te daha hızlanarak yürümüştür, ih
racatımız halamından bir sıkışıklık söz konusu değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 1974'ten uzaklaştıkça tablo 
daha iyi gözükecektir, rakamlar çıktığı için daha iyi 
gözükecektir. Halk, 1974'ün şartları altında bir baş
ka iktidarı iş başında gördükçe 1974'teki durumu da
ha iyi hissedecektir. 

1974'teki bu fiyat yükselişleri gelir politikasının 
dışında düşünülemez .1974'teki o düşük fiyatlar su
nunla birlikte değerlendirilmelidir. (A. P. sıralarından 
«Vakti tamam» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim daha iki dakikası var. (A. 
P. sıralarından «Aaa» sesleri.) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — İlk defa C. H. P. 
İktidarı döneminde İstanbul'dan Hakkâri'ye kadar 
Türkiye'nin her köşesinde tek asgarî ücret uygulan
masına geçilmiştir. Ayrıca toplu sözleşmelerle işçile
rin gelirinde % 48 artış sağlanmıştır. Kamu görevlile
rinin aylık ödemelerinde toplam % 34 artış sağlan
mıştır. Buğdayda taban fiyatı % 79,2 artmıştır ama 
ekmek fiyatlarının artmaması temin edilmiştir. Şimdi 
ekmek fiyatlarının iktidardan ayrıldıktan sonra arttı
ğını hep beraber görüyoruz. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bir dakikanız var. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Tütünde taban 
fiyatı % 75 yükseltilmiştir. Tütündeki % 75 yük
sekliğe rağmen sigaranın fiyatında bir artış yaratılma
mıştır. Pancarda taban fiyatı % 33 artmıştır, fındık
ta taban fiyatı % 39 artmıştır, çayda taban fiyatı 
% 38,9 artmıştır. 

1973 yılında Türk. köylüsüne 11,2 milyar lira pa
ra ödediniz yetiştirdiği ürünler karşılığında, 1974 yı
lında 25 milyar lira para ödedik. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, söz süreniz bitmiştir 
efendim, sözünüzü bağlayın. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye yeni 
bir döneme girmiştir. Bir sağ terörizm dönemine 
girmiştir. Sol terörizm dönemi bitmiştir, sağ terörizm 
dönemi başlamaktadır. Birbirinin arkasından dört ta
ne, beş tane ölü; siyasî partilere saldırılar, masum 
vatandaşlarm dükkânlarını yağma etmeler, Türkiye' 
de asayişi ortadan kaldıracak bir gelişmeyle birlikte, 
sağ terörizmle birlikte kendisini göstermiştir. (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, söz süreniz bitmiştir, 
lütfen, rica ediyorum. (A. P., M. S. P., D. P., C. 
G. P. sıralarından gürültüler.) 

Efendim, sükuneti muhafaza edelim. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Suçluların 

korkusu içindeler. Terörizm burada da görünüyor. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, sözlerinizi bağlayın 
efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. (A. P. ve C. H. P. sıraları arasında karşılıklı gü
rültüler.) 

Terörizmin sağı solu yoktur. Terörizmin sağına 
karşı çıkmayan insanlar, günün birinde soldan gele
cek terörizmin karşısında boyunlarını eğmek mecbu
riyeti içinde kalırlar. (A. P., M. S. P., D. P. ve C. G. 
P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, şiddetli gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Baykal... («Yuh» sesleri.) 
ALİ NAtLt ERDEM (izmir) — Bu ne biçim ko

nuşma, nasıl müsaade ediyorsunuz buna?.. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Eğer biz... (A. 
P., M. S. P., D. P. ve C. G. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Baykal... (Başkanın tokmak 
vurmaları.) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... eğer Cumhuri
yet Halk Partisi... 

BAŞKAN — Sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Topluyorum 

efendim, müsaade edin. (A. P., M. S. P., D. P. ve C. 
G. P. sıralarından gürültüler.) 

Eğer biz, Cumhuriyet Halk Partisi bugün sağ terö
rizmin karşısına çıkmak cesaretini... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — ...ve hakkını 

kendimizde buluyorsak, bu, gerektiği zaman... 
BAŞKAN — Sayın Baykal, söz süreniz... (Şid

detli gürültüler.) 
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I DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... sol terörizme 
karşı çıkmış olmaktan geliyor. (A. P., M. S. P., D. P. 
ve C. G. P. sıralarından gürültüler.) 

I BAŞKAN — Sayın Baykal, sözünüzü keseceğim 
I efendim, rica ediyorum. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bir cümle. (Gürültüler.) 

İki yıl, üç yıl önce sol terörcülere karşı «Ellerimi-
I zi kanlı ellerinize vermeyeceğiz.» demiştik. (Şiddetli 

gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal, Sayın 

I Baykal rica ediyorum efendim. (Şiddetli gürültüler.) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Şimdi... Şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal rica edi-

. yorum efendim, sözünüzü keseceğim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Şimdi eller kan

lanmaya başladı... 
BAŞKAN — Sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — O kanlı ellerin 

arkasında başka eller de saf tutuyor. (A. P„ M. S. P., 
I D. P. ve C. G. P. sıralarından «Yuh» sesleri ve gü-
I rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal sözünü-
I zü keseceğim efendim, rica ediyorum, sözünüzü kese

ceğim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yüce Meclise 

selâmlar, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Yuh» 
sesleri, C H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yakışmıyor, yakışmıyor 
I «Yuh» sesleri; Meclisimize yakışmıyor «Yuh» sesleri 
I efendim; rica ediyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Meclisin tehditedilmesine göz yumacak mısınız? 

BAŞKAN —• Anlayamadım efendim. (Şiddetli gü
rültüler, ayağa kalkmalar.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Terörist
leri, komünistleri kim affetti? (Gürültüler.) 

HASAN CERİT (Adana) — Onların başı sensin. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Lafın sonu

nu dinleseydin... 
BAŞKAN — Sayın İdare Amirleri... (Gürültü

ler.) 
Efendim, lütfen oturun. (Gürültüler.) Sayın Yö

neticiler, Sayın İdare Amiri arkadaşlarım müdahale 
etsinler. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Halkın kanını kim 
| sömürdü? (C. H. P. sıralarından «Katiller» sesi.) 
I TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş-
ı kan, söz rica ediyorum. 
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CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Solun karşısında 
boyun eğecekmişiz, ha? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, oturunuz 
yerlerinize... (Gürültüler.) Sayın Kaptan, oturunuz, ri
ca ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — İstifa edin lüt
fen; ne biçim idare bu? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İdare Amirleri... (Gü
rültüler.) 

Sayın grup yöneticileri... Efendim oturunuz yeri
nize, karışmayınız Başkana. Kimdi o efendim? (A. P. 
sıralarından gürültüler. «Bitaraf hareket etmiyorsun», 
«Ne kadar konuşturdun?» sesleri.) 

Tam tarafsız hareket ediyorum efendim. Süresi 15 
dakikadır efendim; tümü üzerindeki konuşmalar 15 
dakikadır. Saat 11,07'de başlamış, 11,22'de kendi
sine lâzım gelen ikazda bulunulmuştur. (A. P. sırala
rından «Süresini aşmıştır» sesleri!..) 

Efendim lütfen yerlerinize oturunuz, rica ediyo
rum. Sayın idare amirleri, sayın grup yöneticileri, Sa
yın Ertem; efendim süresi 15 dakikadır, tümü üzerin
deki konuşmalar 15 dakikadır efendim. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Hep 
senin yüzünden oluyor bunlar, çekil git oradan. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hep senin 
yüzünden oluyor, senin idare ettiğin oturumlarda olay
lar çıkıyor, idare edemiyorsan lütfen istifa et. 

BAŞKAN — Sayın Eker, Sayın Eker, Sayın Eker; 
hitaplarınızda biraz daha terbiyeli olun, rica ediyorum 
size; Başkana bu şekilde hitap edemezsiniz. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ne 
var yani, ne var? 

BAŞKAN — Biraz daha saygılı olun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, ceza verin, böyle olur mu? 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize efendim. 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerinde

ki görüşmeler bitmiştir efendim. Maddelere geçilmesi
ni oylarınıza sunacağım. Efendim lütfen yerlerinize 
oturunuz, oylama yapacağım. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Sayınız efendim (C. H. P. dı
şındaki gruplardan itirazlar...) (A. P. den «Neyi saya
caklar bu kadar fazlalık karşısında» sesleri.) 

Efendim mecburuz... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. (C. H. P. dışındaki gruplardan 
«bravo» sesleri, alkışlar...) 

Sayın milletvekilleri, maddeler üzerindeki görüş
melere geçmeden önce, bir hususu arz edeceğim: 

Bütçenin maddelerinde ve maddelere bağlı bölüm
de daha önce Cumhuriyet Senatosunca yapılan ve 
Karma Bütçe Komisyonunca aynen ve değiştirilerek 
kabul edilen tadillerle, katma bütçelere ait değişiklik
ler ayrı ayrı raporlar halinde basılmış ve sayın millet
vekillerine dağıtılmıştır. 

Buna göre, bakanlık ve daire bütçelerinin bölüm
lerinde gerek komisyonca yapılan ve gerekse Cum
huriyet Senatosunca yapılıp Karma Bütçe Komisyo
nunca da benimsenen değişikliklerle bu cetvellere iş
lenmiş ve düzeltilmiş olup, tashihli şekliyle okunup oy
larınıza arz olunacaktır. Bu hususu Genel Kurulun 
bilgilerine sunuyorum efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1975 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Birinci kısım : Esas hükümler 

Birinci bölüm : Genel ilkeler 

Gider, gelir ve denge : 

Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har
camaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği gi
bi, ikinci fıkrada belirtilen kesinti yapıldıktan sonra, 
(106 888 231 296) liralık ödenek verilmiştir. 

Genel bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet borçları, 
Millî Savunma Bakanlığı hizmet programlarında yer 
alan ödeneklerin tamamı; Jandarma Genel Komutan
lığı REMO programında ve Emniyet Genel Müdür
lüğü hizmet programlarındaki «470» harcama kale
minde yer alan ödenekler hariç) yüzde biri kesilmiş
tir. Bu hüküm katma bütçeli idareler hakkında da uy
gulanır. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Efendim, ne za
mandan beri milletvekilleri stenograflarla konuşuyor
lar? (Gürültüler...) 

BAŞKAN —• Efendim, rica ediyorum... 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Ne zaman
dan beri konuşmaya gidiyorlar oraya?.. (Gürültüler...) 

BAŞKAN — Efendim, anlayamadım?.. Ne konuşu
yorlar efendim?... Ne konuşuyorlar, sorun kendilerin
den (Gürültüler...) 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Ne zamandan be
ri milletvekilleri stenograflarla konuşmaya gidiyorlar?.. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Ne konuşuyorlar efendim?.. Ne konu
şuyorlar efendim, sorun kendilerinden. (Gürültüler.) 
Ne konuşuyorlar efendim?.. 
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ALÎ NAİLÎ ERDEM (îzmir) — Ne zamandan beri 
stenograflarla konuşmaya başlandı?.. 

BAŞKAN — Yani, milletvekillerinin stenograflarla 
konuşmayacağına ait bir yasak hüküm yok efendim. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, benim bir önerim var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Zatıâlinizin 

şevki idaresinde mutlaka bir iş var. Lütfen orayı terke-
din de... 

BAŞKAN — Efendim, o benim bileceğim bir iştir. 
Siz karışamazsınız efendim. Hâdiseyi çıkaran sizsiniz. 
(A. P. ve C. H. P. .sıralarından gürültüler.) Hâdiseyi 
çıkaran sizsiniz efendim.. .Hâdiseyi siz çıkarıyorsu
nuz. 

İSMAİL MÜFTÜOĞLU (Sakarya) — Hâdiseyi 
siz çıkarıyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, oturunuz yeri
nize. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bize yapılan suç
lamayı, eğer duyduğunuzu kabul ediyorsanız, buna 
cevap vermek ihtiyacını hissediyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, milletvekilleri kendi 
aralarında konuşabilirler efendim. Böyle bir yasak hü
küm yok efendim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Buradan cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Böyle bir yasak hüküm yok efendim. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Efendim, rica ediyorum... Lütfen yerlerinize otu
runuz. (Başkanın tokmağı vurması.) 

Efendim rica ediyorum, yerlerinize oturunuz. (A. 
P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler, Başkanın tok
mağı vurması) Sayın İdare Âmirleri lütfen müdahale 
ediniz ve arkadaşları yerlerine oturtunuz. 

METE TAN (Afyon Karahisar) — Bir milletveki
line yakışır mı stenografların yanına gitmek!.. 

BAŞKAN Efendim lütfen sükûneti muhafaza edi
niz... (Başkanın tokmağı vurması. A. P. ve C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

Sayın Araslı, rica ediyorum efendim. 
Efendim 1 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Genel Bütçeye dahil daire bütçele

rine geçiyoruz efendim. 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ BÜTÇESİ 

a) Cumhuriyet Senatosu 
b) Millet Meclisi 

BAŞKAN — Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde
ki görüşmeler gruplar ve Hükümet adına 15 dakika, 
kişisel konuşmalar 10'ar dakikadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Sayın İdare Amirleri lütfen yerlerini 
alsınlar efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde 
grupları adına söz alan arkadaşlarımın isimlerini oku
yorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Sönmez, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Necati Kalaycıoğlu, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Kemal Şensoy, Cumhuriyetçi Güven Partisi adına 
Sayın Talat Oğuz, Millî Selâmet Partisi adına Sayın 
Mehmet Bozgeyik. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımı okuyorum; 
Sayın İhsan Ataöv, Sayın Ali Sanlı, Sayın Halil Karaat-
lı, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hüseyin Cahit Erde-
mir, Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Remzi Yılmaz, Sa
yın İlhan Aytekin, Sayın İlhami Çetin, Sayın Tekin 
İleri Dikmen, Sayın Osman Karaosmanoğlu, Sayın 
Azmi Yavuzalp, Sayın Kemal Ataman. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Sönmez'de; Buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 15 dakikadır efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Hatay) —- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1975 malî yılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi ile ilgili C. H. P. Grupunun görüşlerini söyliye-
ceğim. 

Devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Bü
yük İnsan Devrimci İnsan, Ulu Önder Atatürk, Dev
letimizin yöntemini saptarken, rejim ve demokrasi 
düşmanlarının, zamanla demokrasiyi rafa kaldırıp, 
Devletin şeklini değiştirmek istiyeceklerini düşüne
rek, Anayasamızın 1 nci maddesine, «Türkiye Dev
leti bir Cumhuriyettir» ilkesini koymuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti İnsan haklarına dayalı, mil
lî, demokratik, layik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

1961 Anayasası, ulusun yönetiminde en büyük 
sorumluluğu Büyük Millet Meclisine vermiştir. «Ege-
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menlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» sözünden davra
nan Anayasa, millet adına bu görevi yasama meclis
lerine devretmiştir. Bu görev Anayasanın 5 nci mad
desi ile yasal duruma gelmiş ve hiçbir surette devre-
dilemiyeceği de belirtilmiştir. 

Devletimizin temel kuruluşları arasında yer alan 
Yasama Meclisleri rejimimizin, demokrasimimizin 
göz bebeğidir. Bu kuruluşların görevlerini kusursuz, 
eksiksiz ve tam olarak yerine getirmesi bir yasal zo-
runluğun da ötesinde, doğal görevdir. 

Grupum adına yaptığım bu konuşmada, güncel 
sorunlardan çok, temel sorunlara değinmek zorunlu
luğunu duyuyorum. 

Türkiye'de demokrasinin yaşamasını, Cumhuriye
tin yaşamasını, hukuk Devleti öğelerinin tüm koşul
ları ile işletilmesini düşünenler ve isteyenler yani 
T. B. M. M. üyeleri önce kendileri görevlerini eksik
siz yapmak zorundadırlar. 

Parlamentonun en büyük görevi ise, içerisinden 
bir hükümet kurarak, yürütmenin devamlılığını sağ
lamaktır. C. H. P. - M. S. P. ortaklığının şeklen kop
tuğu 18 Eylül 1974, hukukan ortak hükümetlerinin 
bittiği 17 Kasım 1974 tarihinden bu yana, yüce Par
lamento içerisinden güvence duyup, güven oyu ver
diği bir hükümeti oluşturmamıştır. Parlamentonun 
hükümet kurmak en önde gelen görevidir. Milletve
killerini ulusu yönetmek için, yönetecek hükümetleri 
kurdurmak, ulusun proplemlerine çözüm yolu bul
mak için seçip göndermiştir. 

C. H. P.'nin hükümet kurulması konusunda akıl
cı, demokratik ve halkın ortak dileklerini dile geti
ren tutumu, en başta A. P. ve yandaşları olan sağcı 
partiler tarafından, halkla alay edercesine dikkate 
alınmamaktadır. C. H. P., demokrasiye iştenlikle 
bağlı, insan haklarına saygılı bir siyasal kuruluştur. 
Parlamentonun güven oyu verdiği her hükümeti say
gı ile karşılamayı demokratik inançlarının bir göre
vi sayar. 

Sayın milletvekilleri, 
17 Kasım 1974 tarihinden bu yana, Ç. H. P. ulu

sun hükümetsiz kalmaması için, her türlü girişimi 
yapmıştır. Yasal ve demokratik çabaları hiç bir sonuç 
vermemiştir. Adlarına Milliyetçi Cephe denen sağcı 
partiler ise; üç ayı aşkın bir süredir havanda su düğ
mektedirler. Sağcı partiler bu tutumu ile demokrasi
ye de, parlamentoya da gölge düşürmektedirler. 
C. H. P.'nin az önce de belirttiğim görüşleri parale
linde Parlamento içinden çıkacak her hükümete say
gı duyması rejim ve demokrasi anlayışının temel ge-
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reğidir. C. H. P. si, sağcı partiler bir hükümet de 
kursa bunu olağan karşılayacak, kurulmadığı zaman 
seçimin zorunluluğunu ise, bütün içtenliği ile kamu 
oyuna duyuracaktır. Hükümet kurmamalarına karşıt 
C. H. P.'nin «seçime gidelim» önerisinden ise, öcü 
gibi korkmaktadırlar. Parlamento, içinden bir hükü
met çıkaramadığına göre mutlaka seçime gidilmeli
dir. 

Erken seçim C. H. P.'ni ve Sayın Ecevit'i iktida
ra getirecek diye seçimden kaçmak akıl mantık işi 
değildir. Böyle direnmekle parlamento, kutsal göre
vi olan hükümet kurmayı ihmal etmektedir. Dünya
da hükümet kuramayan parlamentolar bir yılda iki 
kez seçime giderken, sağcı partilerin koltuklarından 
oluruz kuşkusuyle seçime gitmeme davranışlarını kı
namamak elde değildir. Parlamento kendisine say
gınlığı sağlamak istiyorsa önce seçime gitmeli ve ül
keyi yönetecek bir hükümetin kurulmasına olanak 
sağlamak için erken seçim kararı vermelidir. (A. P. 
sıralarından «Buyurun seçime gidelim» sesleri.) 

Parlamentonun ikinci önemli görevi; seçim ka
nunlarındaki günün koşulları ile bağdaşmayan, seçi
min özüne zarar veren yasal maddeleri özellikle ön
seçim müessesesini hemen ele almasında sayısız ya
rarlar vardır. Üzerinde çok konuşulan, dedikodusu 
yapılan önseçimin düzgün işler hale getirilmesi, ar
tık bir zorunluluk kazanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
C. H. P.'nin özgürlük, demokrasi anlayışı, ulusu 

yönetmekte demokratik kurumlara karşı saygınlığı 
açıktır. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay, 
Özerk Üniversite, özerk TRT, C. H. P.'nin vazgeçe
meyeceği temel kurumlardır. C. H. P. Grupu bu ku
rumlara sahip çıkacak, yaşamaları için tüm yasal ola
nakları kullanacaktır. 

C. H. P. 1961 Anayasasının tümüne içtenlikle 
bağlıdır. 1961 Anayasasının ulusa siyasal ve ekono
mik özgürlük getirdiği kanısındadır. 1961 Anayasası 
Devletin çağa uygun yönetiminde büyük katkıları 
olan bir eserdir. 

Sayın milletvekilleri, 
C. II. P. gençlerin demokrasiye katkısından kı

vanç duymaktadır. Kanun karşısında her türlü so
rumluluğu yüklenen 18 yaşındaki gencin oy verme 
hakkının olmamasını garip karşılıyoruz. Gençlerin 
bu en doğal hakkının verilmesi kaçınılmazdır. Par
lamento gençlerin oy vermesini sağlayacak yasal ola
nakları yerine getirecektir. 
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Parlamento milletin evidir, kader yeridir. Parla
mentonun kapıları halka kapatılmamalıdır. Vatan
daşların parlamento kapılarında polis ve görevliler 
önünde saatlerce bekletilmesi mutlaka önlenmelidir. 
Parlamenterler ile görüşmek isteyen her vatandaşa 
bu olanak hem de, güler yüzle sağlanmalıdır. Parla
menterler ile vatandaşların rahatlıkla görüşebilmesi 
ve sorunlarına çözüm yolu bulunabilmesi için yöne
ticilerin parlamento binası içinde yaptıkları düzenle
meler, parlamenterlerle seçmenlerin görüşmelerine 
olanak sağlayacak girişimlerde bulunmalarında za
ruret vardır. 

Parlamentonun ağır çalıştığım söylememek, bun
dan şikâyetçi olmamak güçtür. Özellikle komisyon
ların toplanması ve çalışması bugün için zorluklarla 
doludur. Yasaların komisyonlarda ve Genel Kurulda 
günlerce bekletilmesi önleniimeli, süratle görüşülüp 
yasalaşmasını sağlayan değişiklikler, içtüzüklerde, 
gerekiyorsa yasalarda en kısa sürede yapılmalıdır. 

Meclislerin başkanları, başkan vekilleri, idare 
amirleri ve yöneticiler davranışlarına özen göster
mek zorundadırlar. Son günlerde Sayın Senato Baş
kanının, Parlamentoda verdiği yemek dillere destan 
olmuştur. Halk bu denli davranışları hoş karşılama
maktadır. Yüz binleri bulan masraflarla, Sayın Sena
to Başkanının eski gece masallarını andıran partisi, 
vatandaşın yiyecek, şeker, ekmek bulamadığı devir
de normal bir davranış değildir. Bu gösterişli davra
nışlardan mutlaka kaçınılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, önemli bit sorun da, parla-
manterlerin ne yapıp yapmayacaklarını belirten yasa
nın halen çıkmamış olmasıdır. Bu en kısa sürede, hat
ta seçimlere gidilmeden yasalaştırılmalıdır. Parlâ-
manterlerin, bu konuda çok titiz davranmaları kaçı
nılmazdır. 

Bütçe hazırlanırken, titizlik gösterildiği 'kanısın
dayız. Bütçenin hazırlanmasında gösterilen bu titiz
liğin uygulanmasında da gözönünde tutulmasını diler, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sönmez. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Necati Ka

laycı, buyurun efendim. 
D, P. GRUPU ADINA MEHMET NECATİ KA

LAYCI (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Demokratik Parti Grupu adına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçesi hakkında görüşlerimizi Yüce 
Meclisimize" arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisimizin bütçesi vesi
lesi ile Anayasamızın parlamanter rejimle ilgili hü
kümlerinden bahsederek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Anayasamızın birinci maddesi ile «Türkiye Dev
leti bir Cumhuriyettir.» değişmez ilkesini koymuştur. 
İkinci maddesi ile de «Türkiye Cumhuriyeti, insan 
haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere da
yanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devletidir» der. Dördüncü maddesi ile de, «Egemen
lik kayıtsız şartsın Türk Milletinindir. Millet, ege
menliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yet
kili organlar eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kim
se veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir 
devlet yetkisi kullanamaz.» şeklinde ilkenin özellik
lerini gayet açık olarak ortaya koymuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın bu temel mad
deleri hiçbir izaha lüzum göstermeyecek derecede 
açıktır. Türk Milleti imanlı ve inançlı bir millettir. 
Bu asil, gururlu ve inançlı millet, kayıtsız ve şartsız 
egemenliğinin, şuurlu, duygulu ve heyecanlı bekçisi
dir. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bekası, 
Anayasamızın temel ilkelerinin her şart altında, hiç 
kimseye en ufak bir taviz vermeksizin, sonuna ka
dar savunulmasına bağlıdır. Türk Milleti çok parti
li demokratik rejime, kendi içinde zaman zaman hor 
görülmesine cahillikle, bilgisizlikle, duygusallıkla it
ham edilmesine rağmen, yürekten inanarak, birçok 
acı tecrübeler, mücadeleler, şehitler vererek erişebil
miştir. Şu anda, rejim bunalımından, Parlamento iş-
lemezliğinden ve âdeta bunun lüzumsuzluğundan bah
seden çevreler mevcuttur. Çok partili hayatımız, çey
rek asrı yeni doldurmuştur. Bu müddet içinde hür se
çimlerin, emin ve sağlam seçimlerin yapılması başa
rılmıştır. Bir eski iktidar partisi, dört yıllık maziye sa
hip bir partiye millî iradenin tecellisi istikâmetinde 
iktidarı devretmeyi başarabilmiştir. 1924 Anayasasın
daki bazı boşluklar on yıl münakaşa konusu olmuş, 
on yıl sonra Türk demokrasisi kazaya uğramıştır. 

27 Mayıs hareketi sonunda yine, bir Anayasa ha
zırlanmış, meclisler teşekkül ettirilmiştir. Bu dönem
de yapılan seçimlerde, Meclis aritmetiği, Türk Mil
letinin hiç tatbik etmediği, tatbikatını görmediği bir 
hükümet sistemi ile karşı karşıya kalmış, koalisyonla 
karşılaşmıştır. Bugün de koalisyonla karşı karşıya-
yız ama, henüz kurma muvaffakiyetini meclisler ola
rak da gösteremedik. Bu müddet içinde rejimi ve, 
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işlemesini tanzim eden Anayasa ve seçim kanunların
da gerekli değişiklikler de yine Yüce meclislerimizce 
yapılmıştır. 

25 yıllık bir devrede demokratik rejim konusun
da aldığımız mesafe büyük olmuştur. Türkiye'nin çev
resini saran komşularımızın hemen hepsinin demok
rasi dışı rejimlerle idare edildiğini söylersek, mille
timizin, müesseselerimizin ve meclislerimizin değeri
ni çok daha iyi anlamış ve tespit etmiş oluruz. Bu gü
zel eserimizin değerini hep birlikte takdir edip onu 
devam ettirmeye ve korumaya mecbur olduğumuzu 
saygı ile ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, 
Meclislerimiz üzerinde karanlık emelleri olanlar 

olabilir. Komünist veya faşist bir rejimin özlemini 
çekenler olabilir.. Bunu, endirekt yoldan Türkiye Bü
yük Millet Meclisini küçük düşürme, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine karşı, Türk Milletinin güvenini sars
mak için yoğun çalışma içinde olanlar çıkabilir. He
le son günlerde hükümetin kurulamayışı bahanesiy
le bu, basın ve çeşitli organlar vasıtasıyle aleniyet 
de kespetmiştir. Ama o çevreler unutmasınlar ki, Türk 
Milletinin topyekûn temsilcisi olan Yüce Parlâmen
to, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da daima 
bu dar boğazdan geçecek, onların kötü emel ve düşün
celeri kursaklarında kalacaktır. 

Demokratik Parti olarak, Türk Anayasasına yü
rekten bağlı, parlamanter rejimi Türk Milletinin vaz
geçilmez bir idare tarzı olarak bütün varlığımızla ko
rumaya azimli ve kararlıyız. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisimizin onu
runu korumak hepimizin görevidir. Bu, öncelikle 
kendi kendimizi murakabe ile mümkündür. Bu kür
sünün ehemmiyetini, ağırlığını koruyamazsak ezili
riz. Birbirimize saygılı olmak zorundayız. Kendi hak
larını koruyamayan, kendinde reformlar yapama
yan, olaylara adaptasyon zorluğu çeken cemiyetler
de, müesseselerde çelişkiler, yozlaşmalar, dengesizlik
ler başlar. 

Bu kürsü, milletin gözü, kulağı, sesidir; ama iyi 
kullanmak da zorundayız. Kürsü ve dinleme adabına 
riayet zorundayız. 

Meclislerimizin oturumları açık cereyan ettiğine 
göre, çok titiz ve dikkatli olmak zorunda olduğumu 
zu unutmamalıyız. Gözünde bizi devleştiren temsilcisi 
olduğumuz aziz milletimizin umutlarını, şevklerini ve 
değer yargılarını öldürmeye, körleştirmeye hakkımız 
olmasa gerektir. Bütün siyasî partiler, meclisler dı-

dışındaki konuşmalarında, Parlamento için, parla-
manterler için konuşurken çok saygılı bir dil kul
lanmak zorundayız. Hele bugünlerde buna çok daha 
da fazla ihtiyaç doğmaya başlamıştır. 

Her şeye muktedir olan Parlamentonun bu kud
retini zaafa uğratmayalım. Bunları yapabilmek için 
de Anayasal kuruluşlarla iyi diyalog kurmak zaru
reti de vardır. Milletvekilleri olarak meclislere ve gö
revli olduğumuz komisyonlara devam işini net ve açık 
olarak halletmeliyiz. 

Yeni yaptığımız İçtüzüğün yeterli olmadığı anla
şılıyor. Hepimizin malûmu olduğu üzere, geçenlerde 
burada bir İçtüzük olayı cereyan etti; çok önemli 
saydığımız dış konularda Sayın Dışişleri Bakanı 
konuşurken, Sayın Meclis Başkanı, konuşmasının 10 
dakika ile sınırlı olduğunu iki - üç defa hatırlatmak 
ihtiyacını duydu. Bir Bakan 10 dakikada hangi önem
li dış konuyu, memleket meselesini anlatabilir? Mil
letvekilleri olarak biz bundan tatmin olabilir miyiz? 
Elbette ki hayır. O halde İçtüzük yeniden gözden ge
çirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Maliyeti çok olacak diye, 
üzerinde durulan bir işten vazgeçilmiş görünüyor. 
Bu milletvekillerinin çalışma odaları, seçmen vatan
daşların kabul salonu ve ikinci bir lokanta salonu
nun yapılması işidir. Bunlar yapılmalıdır. «Efendim, 
lâf, söz ediliyor..» denebilir. Elbette edenler çıkacak
tır, ama takdir edenler de bulunacaktır. Her yapılan 
işte başlangıçta tenkit ve kınama vardır; ama iş bi
tip hizmete girdikten sonra, takdir edenler olacağı gi
bi tenkit edenler de başköşeye umumiyetle çok ça
buk oturuverirler. Böyle bir binanın yapılmasında 
zaruret varsa yapılmalıdır. Senatoyu eski Meclis 
binasına nakletme imkânımız varsa, bu ihtiyaç kıs
men karşılanmış olabilir. Seçmenlere karşı çok, ama 
çok mahcup oluyoruz. Ne yapıp yapıp, bu iş halledil
melidir. Seçmen vatandaşlar, müracaat salonunun dar 
koridorlarında saatlerce ayakta beklemek zorunda 
kalmaktadırlar. Bu, gerçekten meclislerimiz için hi
cap verici bir hâdisedir. 

Değerli milletvekilleri, sizlere meclislerimizin büt
çelerinden rakam olarak bahsetmeyeceğim; ama ken
di kendimizi denetlemek zorunda olduğumuzu da 
ifade etmek isterim. Bugün 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun tatbikatına öncelikle meclislerimizden lütfen 
başlayalım. Bu kanun buradan çıkmıştır, bizler çı
karmışız, ama biz tam olarak tatbik etmiyoruz. Büt
çeyi tetkik buyurduğunuzda, taşıt cetvelinde, hibe 
yoluyle iki adet taşıtın temin edildiği yazılıdır. İlk 
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nazarda hibe yoluyle alınmış olması bütçeyi bir kül
fetten kurtarmış oluyor gibi görünüyorsa da; şoför, 
bakım, benzin, onarım gibi masraflar yük getirecek
tir. Bu vasıtaların kullanış şekli de basına intikâl et
miştir. Öyle ise, 237 sayılı Taşıt Kanununun Türki
ye'de tatbikatı için geniş bir Meclis Araştırması ge
reği de ortaya çıkmaktadır. Öncelikle kendimizden 
başlayarak, bu işi en kısa zamanda ele alıp halletmek 
durumundayız. Bu kanun ya ilga edilmelidir, yahut 
da ciddî olarak tatbikatına ağırlık verilmelidir. 

DeğerJi arkadaşlarım, ata yadigârı Millî Saraylar
dan da bahsetmek istiyorum. Millî Sarayların duru
mu' tek kelimeyle yürekler acısıdır. Atalarımız yap
mış, ama biz koruyamıyoruz. Ehil olmayan insanla
rın elinde nadide eserler heder olmaktadır. Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeleri bu konuda 
çok ciddî bir denetim yapmış, pek çok ihmalkârlıklar, 
derbederlikler ve şüphe tevlit edecek hususlar tespit 
etmiştir. Bu konu, Sayın Millet Meclisi Başkanına ge
niş bir rapor halinde Komisyon tarafından sunul
muştur. Öyle ümit ediyorum ki, bu konuyu Yüce Mec
lisimiz değişik bir komisyonla ele alacaktır. Biz bunun 
zaruretine inanmaktayız. 

Meclisimizde personel tayini ve terfii işi tam, (Ta
biri caizse) bir keşmekeş içindedir. Kim yapıyor, na
sıl yapılıyor, hangi cesaretle yapıyorlar, anlayamıyo
ruz. Bir terfi süresi içerisinde iki, üç, hattâ dört dere
ce terfi ettirilen Meclis memurları vardır. Diğer yan
dan da, üç yıldır terfi edemeyen memur ve müstah-
deritler sırım sırım sızlamaktadırlar. Bu konuda yet
kililerle yaptığımız bir temasta, usulsüzlüklerin olma
dığı iddia edilmiş ise de, bir Meclis araştırmasiyle bu
nun, müşahhas delilleriyle ortaya çıkacağına emin 
bulunmaktayız. Kanun yapıcı bizler, gözlerimizin 
önünde bu haksızlıklara seyirci kalmamalıyız. Bu ko
nu, Meclis araştırması yapılacak değer taşır hale 
gelmiştir., 

Değerli arkadaşlarım, istirahat edecek yerimiz 
yok. Salonlar yeniden düzenlenmeli, daha çok koltuk 
yerleştirme imkânları, dekoratöre emir verilerek sağ
lanmalıdır. Kulislere sureti katiyede, parlamanterler-
le eski parlamanter arkadaşların dışmda kimse alın
mamalıdır. Bunu yanlış anlamayınız; seçmen vatan
daşlarımızın, dostlarımızın gözüönündeki Meclis ve 
Senatonun, senatörün ve milletvekillerinin değeri çok 
büyüktür. Birbirlerimizle hususî sohbetlerimizin on
lar tarafından dışarıya aksi çok değişik olmakta ve 
değer yargıları bozulmaktadır. Onların değer yargı
larını müspet olarak muhafaza için de, buna zaruret 

olduğu inancındayım. Bu konu, mutlaka ciddî olarak 
tatbik edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, meclislerimizin bir lokantası 
vardır. Lokantanın garsonu kadroludur, yani maaşlı
dır. Havagazı, elektrik, su gibi masrafları da dairece 
karşılandığı halde, lüzumsuz tayinler ve kadro şişir-
meleriyle yemek fiyatları birçok bakımdan dışarda-
ki emsalinden daha pahalıdır. Temizlik ve demirbaş
ları yönünden de tenkide değer yönleri çoktur. Esa
sen, buraya bir yanlış tayin de yapılmıştır. Tabldot 
yöneticiliğine Levazım Müdürünün getirilmesi yan
lıştır. Tabak, çatal, kaşık gibi demirbaşları alan Le
vazım Müdürü, bunların imhasını da yapmak yetki
sine sahiptir. Bu, mer'i kanunlara aykırıdır. Başkan
lık Divanı, bilmiyorum, bu konuyu nasıl izah ede
cektir. 

Görülüyor ki, Meclis bünyesindeki müesseseler
de epeyce boyun eğrilikleri mevcuttur. Bunları ciddî 
olarak ele alıp, doğrultmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, elbirliği ile yapabileceğimiz / 
bazı işleri de müsaadenizle sıralamak istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanın veto ettiği, seçimi kaybe
den parlamanterlerle ilgili kanunu mutlaka çıkartma
lıyız. Sosyal güvenliğin yaygınlaştığı ülkemizde, bun
dan normal ve bundan tabiî bir şey olamaz. 

ikincisi, Anayasanın 78 nci maddesinin emrettiği 
kanunu çıkartmalıyız. Bu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin, üyelikle bağdaşmayan diğer görev 
ve işleriyle ilgili kanundur. 14 seneden beri bu Mec
liste hep söylenmiş; ama her nedense bu kanunu bir 
türlü çıkartma imkânı olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycı bir dakikanız var, 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

Bunun dışardaki değişik tefsirlerine hep şahit ol
maktayız. 

Üçüncüsü, Personel Kanunu için Yüce Meclis özel 
bir komisyon kurmalıdır, ve bunu, hükümetlerin elin
den alarak halletmeliyiz. Eğer Yüce Meclis bu Perso
nel Kanununa el atmazsa, Devlet malî yönden çok kı
sa zamanda bataklığın içerisine sürüklenmektedir. 
Cumhuriyet 1923'te kurulmuştur. İlk Meclis, malum-! 
lan olduğu üzere, 1920'de teşekkül etmiştir. Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi denilmiştir 1920'de se
çilen milletvekillerine ve o döneme. 1960 İhtilâline ka
dar 11 defa milletvekili seçimi yapılmış, 1957'de seçi
len milletvekillerine 11 nci Dönem milletvekilleri de
niyor. 
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BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu süreniz bitmiştir 
efendim, toparlayın lütferi. 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (Devamla) 
— 1960 İhtilâlinden sonra yapılan seçimle gelen Millet 
Meclisi için «Birinci Dönem» ifadesi kullanılmış. Ha
len 4 ncü Dönemdeyiz. Bence bu yanlış ifade olun
muştur. 11'den sonra bu devam etmeli ve biz şimdi 
15 nci Dönem milletvekili olmalıyız. Hem Cumhuri
yetin 50 nci Yıldönümünü sevinçle kutlayacaksınız, 
hem de Cumhuriyetin Meclisini ikiye bölerek rakâ-
matik ifade kullanacaksınız. Bu olmaz, bunu düzelt
mek durumundayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Yüce Mecli
sin ve milletvekilliğinin bizlere yüklediği ağır; ama 
şerefli görev ve vecibelerimizin başariyle yerine ge
tirilmesinde ve bütçenin milletimize meclislerimize 
yardımcı ve hayırlı olmasında Yüce Allah'ın yardım
larını niyaz eder, Demokratik Parti Grupu adına he
pinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalaycıoğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal Şensoy, 

buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA KEMAL ŞENSOY (Or

du) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
1975 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 

hakkında Adalet Partisinin görüş ve düşüncelerini 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir zamanlar ufuk
larında güneş batmayan büyük Osmanlı İmparator
luğunun göçüşünden sonra, aziz milletimizin millî 
mücadele ruhunun, bu topraklar altında yatan bin
lerce şehidin kanı ile yoğrularak meydana getirdiği 
yüce bir müessesedir. 

Devletimizin şekli bir Cumhuriyettir. Türkiye Cum
huriyeti insan haklarına dayalı millî, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk devletidir. Hâkimiyet kayıtsız ve 
şartsız milletindir. Anayasamızın Türkiye Büyük Mil
let Meclisine tanıdığı yasama yetkisi devredilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün vasıl olduğumuz 
bu neticeye kolay gelinmemiştir. Milletin hür irade
si, son çeyrek asırda muhtelif zaman fasılası içinde, 
türlü baskı ve tehditlere mâruz kalmış demokrasi düş-
manlariyle yapılan mücadelede birçok kopukluklar 
olmuş, neticede millet hâkimiyeti üstün gelmiştir. 

Çok partili demokratik hayata geçiş yıllarını ta
kip eden yıllarda, milletçe göğüslemek mecburiyetin
de kaldığımız türlü millî gayeler neticesi, genç de
mokrasimizin aldığı yaraları kimse inkâr edemez. 
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Her şeye rağmen milletimizin vazgeçemeyeceği ha
yat tarzı demokrasidir. 

Anayasamızın 56 nci maddesine göre, siyasî par
tiler ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, demok
ratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Muhterem milletvekilleri, uzunca süreden beri bu 
memlekette son sözün kime ait olduğunun münakaşa
sı yapılmaktadır. Milletçe karşılaştığımız her buhran 
döneminde birtakım örnek fikirler ortaya atılmakta, 
demokratik yolların dışında birtakım yollar aranmak
tadır. Millî vahdetimizi, Cumhuriyetimizi temelin
den sarsmak isteyen demokrasi düşmanlarına kar
şı en büyük teminatımız Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. Son söz milletindir; millî iradenin tecelligâhı 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Değerli arkadaşlarım, bir Anayasal kuruluş olan 
Anayasa Mahkemesi, kanunların, Türkiye Büyük 
Millet Meclis İçtüzüklerinin Anayasaya; Anayasa de
ğişikliklerinin de, Anayasada gösterilen şekil şartla
rına uygunluğunu denetlemekle görevlidir. Anaya 
Mahkemesi bu görev hududunu aşarak, bir Yasama 
Meclisi gibi hareket edemez. Aksi takdirde millî ira
de tecezziye uğramış, millî irade devredilmiş olur. 

Anayasa Mahkemesi, Yüce Meclislerimizin affet
mediği komünist ve anarşistlerin affını gerçekleştir
mek suretiyle bir yasama meclisi gibi görev ifa et
miş, millî iradeye ağır bir darbe indirmiştir. Hâkimi
yetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yolundaki Ana
yasa hükmü zadelenmiştir. Bu tutumun müdafaası 
mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna 
mutlaka bir çare bulmalıdır, bulacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün bir Hükümet buhranı 
ile karşı karşıya bulunuyoruz. Hükümet buhranının 
baş sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhu
riyet Halk Partisi birtakım seçim kaygılarına kapı
larak, mukaddes nöbetin devrine de imkân bırakma
yacağını ilân ederek Hükümeti bırakıp gitmiştir. Da
ha doğrusu tükenerek gitmiştir. Türkiye'yi bir hara
beye çevirerek gitmiştir. Türkiye'yi bir «Yoklar ül
kesi» haline getirerek gitmiştir. 

İçinde bulunduğumuz bu buhranı yine demokra
tik yollardan Yüce Parlâmento halledecektir. Ümit
sizliğin ve çaresizliğin içinde kendimizi yok farz ede
meyiz. Buna hakkımız yoktur. 

Nispî temsil sisteminin 1973 seçimleri sonu ortaya 
koyduğu tablo bellidir. Bu tabloya küsmeye, millete 
bühtan etmeye kimse cesaret edememelidir. Demok-' 
ratik ülkelerde her zaman karşılaşılan bu kabil hü
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• kümet buhranlarını o ülkeler nasıl aşmışsa, Türk Par
lamentosu da öyle aşacaktır. 

Her türlü demokratik yol denendikten sonra, bir 
erken seçim kaçınılmaz hale gelirse, elbette bu yola 
gidilecektir. Büyük hakem aziz milletimizin hür se
çimler neticesi tezahür edecek olan iradesine, her si
yasî teşekkül hürmetle mukabele edecektir. 

Seçimden, millete ak günler vaat edip, milleti zul
mete boğanlar korksun. Seçimden, ucuzluk vaat edip, 
milleti yokluğa ve açlığa duçar edenler korksun. Eser
ler üzerine eser katarak Türkiye'ye bir Türkiye daha 
ilâve eden Adalet Partisinin, milletin huzuruna ak 
alınla çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalı
dır. 

HESEYİN KEÇELt (Konya) — O halde niye se
çimden kaçıyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyi
niz efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, son günlerde muhtelif illerimizde müessif 
olaylar meydana gelmektedir. Bu olayların tertip ve 
tahrikçisinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunda 
kimsenin "şüphesi yoktur. Bu olayları, senelerden beri 
vatan sathında vCumhuriyet Halk Partisinin himaye
sinde gelişip, belli hedeflere yönelik olaylar zinciri
nin son halkası zannetmek yanlıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Genel Başkanı bu olaylarla ilgili ola
rak verdiği demecinde bakınız ne diyor: «Hükümet 
ve bütün yetkili Devlet organları, rejime yönelen teh
likeyi kaynağında durdurmadıkça, öyle görünüyor ki, 
kanlı olayların bir sel gibi yayılması önlenemeyecektir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümette bulunduğu dö
nemde, en güç koşullara rağmen, rejime yönelen teh
likelerin etkisiz bırakılabileceğini ispat etmiştir.» 

Şimdi soruyoruz muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ecevit'e rejime yönelen tehlikenin kaynağı nedir, 
nasıl önleyebiliriz bu tehlikeyi? Bildiğiniz, bizim bil
mediğimiz birtakım sihirli tedbirler mi var, yoksa? 
Ecevit'in cevabı hazır; «Verirsiniz Cumhuriyet Halk 
Partisine iktidarı, ortalık güllük gülistanlık olur». De
mek ki muhterem arkadaşlarım, anarşinin kaynağı, 
kaba kuvvetin barınağı, teröristlerin ilticagâhı Cum
huriyet Halk Partisidir. 

HÜSEYİN KEÇELt (Konya) .— Sayın Başkan, 
burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesi mi 
görüşülüyor, yoksa Cumhuriyet Halk Partisinin büt
çesi mi görüşülüyor? 

BAŞKAN — Sayın Keçeli müdahale etmeyiniz 
efendim. Rica ederim efendim, bırakın dinleyelim. 

Sayın Şensoy, Meclis bütçesi üzerinde görüşüyo
ruz. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu teşhisin de
lilini bulmak için fazla gayret sarf etmeye lüzum yok. 

Ecevit'in bahsettiğim demeci, açık bir itiraf ola
rak ortadadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Devletini güçsüz 
göstermeye kimsenin hakkı yoktur. Parlâmentonun 
dışındaki birtakım kuvvetlerden medet umanlar ve
ya mefruz kuvvetlerle Parlamentoyu devamlı tehdit 
altında bulundur arılar bilsinler ki, milletin hakikî tem
silcileri canlarını feda edecekler, fakat millî iradeye 
tasallut ettirmeyeceklerdir. 

*Türk siyasî hayatının ufuklarını, her gün yeni ba
haneler ihdas ederek simsiyah gösterme gayretle
ri, birtakım şeamet tellallarının cüretini artırmak, iç 
ve dış düşmanlarımıza imkân tanımaktan başka ne
ye yarar?. İktisadî sıkıntılarımızın had safhaya ulaş
tığı, dış ülkelerle olan münasebetlerimizin önemli 
bir noktaya geldiği şu günlerde, TÖB - DER'in 52 yer
de birden tertiplediği faşizmi lanetleme mitingi mas
kesi altında yürütülmek istenen hareketlerin hakikî 
hedefini anlamakta kimsenin tereddüdü olmadığını 
ifade etmek isterim. 

Adalet Partisi Sayın Genel Başkanı Süleyman De-
mirel'in dünkü demeçlerinde belirttikleri gibi, TÖB -
DER, niye komünizmi lanetleme mitingi yapmadığı
nı kamuoyuna nasıl anlatacaktır? Bu kürsüden bütün 
dünyaya sesleniyorum, Adalet Partisi, komünizmin de, 
faşizmin de mutlak surette karşısındadır. 

Muhterem milletvekilleri, bütçenin tümü üzerin
deki müzakereler münasebetiyle Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına konuşan sayın eski Maliye Ba
kanı Deniz. Baykal, yer yer «Cephe» tabirini kullan
dı. Bununla Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki par
tileri kastederek büyük bir titizlikle «Milliyetçi» tabi
rinden kaçtı, kaçtı. Nedir bu korku, nedir bu telâş, 
nedir bu «Milliyetçi» tabirine karşı duyulan nefret? 
Bunu anlamak mümkün değil. Sayın Baykal, 1961 
Anayasasının başlangıç bölümünün 3 ncü bendinde
ki «Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak» şek
lindeki ifadeden ve yine Anayasamızın 2 nci madde
sindeki «Millî» tabirinden bihaber görünüyor. Her 
zaman Anayasaya saygılı olduğunu ifade eden Cum
huriyet Halk Partisinin, «Milliyetçi» tabirinden tedir
gin olmaması gerekirdi. 

Sayın Baykal, konuşması sırasında «Sadece Hükü
mete değil, Parlamento çoğunluğunun tutumuna da 
ret oyu vereceğiz, veriyoruz» dediler. Bu tarz beyanı, 
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Parlamento çoğunluğuna saygısızlık kabul ediyor, Ada
let Partisi Grupu adına reddediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini milletin 10 yıl gerisinde gören zihniyet, he
nüz demokrasiyi ve Parlamento mefhumlarını kav
rayamamış veya bunlara alışamamış görünüyor. Par
lamento milletin tâ kendisidir. Milleti kendisinin ge
risinde görmek, milletle alay etmek demektir. İşte 
buna, hiç kimsenin hakkı yoktur. Bir zamanlar mem
leketin hakikî efendisi olan köylüye parya muamele
si yapanların, hâlâ eski alışkanlıklarından vazgeçme
dikleri anlaşılıyor. Bugün yine imaen, o kastediliyor, 
köylü kastediliyor, sandıksal demokrasi mucitleri 
sandığı küçük görüyorlar, halkı küçük görüyorlar. 
İşte demokrasimiz bu kabil sonu gelmeyen tutum ve 
davranışlara muhatap oluyor; fakat her şeye rağmen 
Türk demokrasisi ilelebet payidar olacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirmek 
üzere bulunduğum şu anda, bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum. Yüce Türk Parlamentosu gerek Ana
yasada, gerekse Siyasî Partiler Kanununda yapmış olr 
duğu birtakım değişikliklerle, 10 yıl bu memlekete 
hizmet etmiş bulunan aziz ve şerefli vatan evlâtları
nı, eski Demokrat Partilileri tekrar siyası hayata ka
vuşturmuş bulunmaktadır. Parlamentomuzun itti
faka yakın bir kararla istihsal etmiş olduğu bu neti
ce münasebetiyle, Parlamentomuzda bulunan tüm 
partilere Adalet Partisi adına en derin şükranlarımı 
ifade ederken; bugün bu muhterem zevatın kendi
lerine açılmış olan nurlu yolda yine bu memlekete hiz
met etme gayreti içerisinde bulunarak, büyük hizmet
lerini devam ettirmeleri en halisane temennimizdir. 

Yine bu vesile ile ifade etmek isterim ki, bu bü
yük mücadele davasında şehit olan eski Demokrat 
Partiye mensup 3 devlet büyüğünün karşısında, Ada
let Partisi Grupu adına saygı ile eğilmeyi şerefli bir 
vazife telâkki ederim. 

Aziz arkadaşlarım; biraz evvel Mecliste bir mües
sif olay cereyan etti. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanının zaptı değiştirmeye yönelen bir ha
reketini hep birlikte müşahade -ettik. Âdeta stenograf
lara talimat verir şekildeki hareketini, bizzat Sayın 
Meclis Başkanının önlemesi gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, tarafsızlığı Meclisin ida
resinde aradığımız kadar, Mecliste tutulması Tüzük 
emri olan harfiyen zaptın tutulmasında da arayaca
ğız. Buna aykırı her davranışı, nereden ve kimden ge
lirse gelsin kınayacağız ve yüksek huzurlarınızda 
Meclis zabıtlarının Cumhuriyet Halk Partisi Sayın 

Genel Başaknının mı emrinde olduğunu, yoksa Mec
lis Başkanının mı emrinde olduğunu sormak istiyo
ruz. ' 

Bu vesile ile 1975 malî yılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçenin Türk milletine hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ediyor, hepinize derin saygılar su
nuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şensoy. 
Sayın Şensoy şunu ifade edeyim ki; Meclis zabıt

larına ve stenograflarına hiç kimse tesir edip, değiş
tiremez. Bunu kesinlikle bilmenizi bilhassa rica edi
yorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Oğuz, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan olu
şan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1975 malî yılı 
bütçesi üzerindeki Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-
punun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Büyük Türk milleti, 1961 Anayasası ile, ülkesi ve 
mileti ile bölünmez bir bütün olan, insan haklarına 
dayalı, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devletini seçmiştir. Bu Devletin bünyesinde; «Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir;» sözü yatmaktadır. 
Millî iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Anayasanın 5 nci maddesinde belirtildiği 
şekilde; yasama yetkisine sahip bulunduğu ve bu 
yetkinin devredilemeyeceği, parlamenterlerin demok
ratik siyasî hayatımızın Vazgeçilmez unsuru bulun
duğunu ifade etmek isteriz. 

Millî mücadelenin vermiş olduğu acı tecrübeler, 
siyasî hayatımızdaki çekişmeler, Osmanlı İmparator
luğunun çöküşü ile yerine bağımsız, hür bir Türkiye 
Devletinin kurulması ile millî hâkimiyet fikrinin te
celli ettiği Millet Meclisinin 1920 tarihinde siyasî ha
yatımızda yer alması, Türk milletinin ' hayatında 
önemli bir aşamadır. Parlamento, millî iradenin te-
celligâhıdır; belli bir grup veya zümrenin veya siyasî 
partilerin şahsî menfaatleri istikametinde hareket 
eden bir müessese değildir. Anayasadan gücünü ve 
meşruiyetini alan bütün müesseseler demokratik haya
tımızın teminatı ve muvazene unsurlarıdır. 

Parlamenter rejimlerden kuvvetini alamayan, de
mokratik kurallara dayanmayan hiçbir idare şekli, 
temel hak ve hürriyetlerin teminatçısı olamaz. 

Şunu üzülerek ifade etmek isterim ki, her dö
nemde olduğu gibi, bu dönemde de Parlamento üze-
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rinde tartışma açılmakta, Parlamento aleyhine yoğun 
çalışmalar sürdürülmekte, parlamenter demokratik 
rejim yerine, başka bir idare şekli ikame edilmek 
istenilmektedir. 

Aziz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ve onun 
dayanağı bulunan parlamenter sistemin yıpratılmak 
istenmesinin, Batı uygarlık düzeyine erişme idealine 
ve Atatürk ilkelerine ters düşeceğini, Türkiye'yi dö
nüşü mümkün olamayan bir noktaya götüreceğini 
üzülerek belirtmek isteriz, 

Parlamento, Türk Milletinin refah ve saadeti, 
huzur ve emniyeti, güveni, soyal ve iktisadî alanda, 
siyasî ve kültürel sahada kalkınması için gerekli ya
sama faaliyetlerinde bulunmak yönünden siyasî haya
tımızda yerini almıştır. 

Milletlerin siyasî hayatlarında önemli mevkiler iş
gal eden, ülkelerine millî ve tarihî hizmetler yapan 
şahsiyetlerin eserlerinin korunması ve bu arada 
Cumhuriyet rejimini ve Parlamentoyu korumak, 
hususunda millî iradeyi temsil eden biz siyasilere ve 
Anayasa kuruluşlarına büyük ve mesuliyetli bir vazife 
terettüp etmektedir. 

Cumhuriyet nesline mensup insanların, Cumhuri
yeti ve parlamenter rejimi hayatları pahasına muha
faza ve müdafaa etmek mecburiyet ve mesuliyet his
sinin idraki ve bilinci içinde bulunmalarının zarureti
ne inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, Meclislerden, seçimleri ye
nileme kararları ister çıksın veya çıkmasın, Meclis
ler seçimlerin yenileme kararlarını alacakları güne 
kadar üyelerin Meclislere devam etmesinin; bir me
murun vazifesine, bir öğrencinin okuluna, bir nöbet
çinin nöbetine devam eder gibi devamının sağlanma
sının ̂ zaruretine inanıyor ve bu inancı içtenlikle vic
danımızda taşıyoruz. 

Türk Milletinin, az gelişmişlik çemberini yıkmak
la beraber, siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel alanda 
alanda halli gereken iç. ve dış sorunları mevcuttur. 
Meclislerde müzakere için sıra bekleyen binlerce ta
sarı ve teklifler vardır. İşçisi, memuru esnaf ve sa
natkârı, çiftçisi, köylüsü ve hizmetlisi, mutlu bir dü
zenli hayata sosyal adalete, iktisadî ve sosyal refaha 
kavuşmasını, istikbalinin güvence altına alınmasını 
istemektedir. Bütün bu sorunların halli, seçim kararı 
alınıncaya kadar, Parlamentonun toplantı günlerini 
heder etmeden, devamın sağlanması suretiyle yasama 
faaliyetlerinde bulunulmasiyle mümkün olacaktır. 

1973 ve 1974 yıllarında Meclisler, Parlamentoya 
dayalı güvenli bir hükümetin kurulması faaliyetlerine 

sahne olmuşlardır. Demokratik kurallar içinde Par
lamentoya dayalı hükümetlerin kurulup, (istifaları, 
bu kurallar içinde kalmak şartıyle normal olmakla 
beraber) buhran ve bunalımın uzun bir zaman devam 
etmesinin ülkenin çıkarlarıyle kabili telif olmadığını 
belirtmek isteriz. 

Bir an önce Türk milletinin sorunlarını süratle 
ele alacak, yatırımlara hız verecek, güvenli, tutarlı, 
Parlamento çoğunluğuna dayanan devamlı bir hükü
metin kurulması zaruretine inanıyor ve sayın parla
menterlerin buna yardımcı olmalarını içtenlikle te
menni ediyoruz. 

Bizler politikayı siyasî ahlâk ve fazilet kuralları
na istinat ettiriyoruz. Millî iradenin temsilcileri olan 
milletvekilleri ve senatörleri, bu mukaddes çatı al
tına getimeye imkân veren önseçim -sisteminin ısla
hına, toplumun bünyesine uygun bir şekilde getiril-

- meşine her türlü siyasî madrabazlıkları ortadan kal
dıracak, millet iradesinin tam tecellisine imkân vere
cek bir sistemin getirilmesini, Türk siyasî hayatının 
geleceği bakımından zarurî addetmekteyiz. 

Siyasî Partiler Kanununun gerektirdiği önseçim 
sistemi hukuka ve ahlâka uygun olarak tatbik edil
memektedir. Önseçimlerde ön sırayı alabilmek için 
girişilen gayrimeşru hareket ve davranışların, milleti
mizin siyasî ve sosyal hayatında yaptığı tahribat çok 
büyüktür. 

Siyasî hayatımızı, faziletli ahlâk kurallarına isti
nat ettirmeyi ideal edindiğimize göre, her şeyden ev
vel önseçim ve seçim sisteminin ıslahını, millî irade
yi yansıtacak bir hale getirmenin çarelerini ve im
kânlarını hep beraber aramanın zaruretine inanmak
tayız. 

Masa başında tespit edilen, mahalline gidilmeden 
yapılan delege seçimleriyle aday yoklamasının ne de
rece millî iradenin tecellisine hizmet ettiğini Yüce 
Parlamentonun takdirine bırakmak isteriz. 

Bir siyasî teşekkülün bünyesindeki çaşıtma ve mü
cadelelerini önleyebilecek, kırgınlıkları ortadan kal
dıracak; önseçimlerde önsırayı işgal etmedim diye 
mensup olduğu siyasî teşekkül aleyhine sürdüreceği 
çalışmaları ortadan kaldıracak, parti içi çekişmelere 
son verecek bir önseçim sisteminin siyasî hayatımız
da yer almasına imkân verecek şartların hazırlanma
sı gerektiğine inanmaktayız. 

Parlamenter demokratik rejimlerde Meclisler, fi
kirlerin, kanaat ve görüşlerin serbestçe tartışılabile
ceği yüce organdır. Bu çatı altında hiçbir kimsenin; 
kürsü hürriyetine tecavüz etmeye, hatiplere sataşma-
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ya. Söz atmaya siyasî ahlâk kurallarına, parlamen
terlerin vasıflanyle kabili telif olmayan davranış ve 
hareketlerde bulunmaya hakkı yoktur. 

Yasaları yapan, memlekette nizamı kuran bir 
müessesede yasaların suç saydığı, toplumun bizler 
için hoş görmediği kavli ve fiilî tecavüz ve hareket
lerde bulunmak siyasî vekâlet vazifesinin tam bir 
suiistimalidir. 

1973 ve 1974 yıllarında Meclis oturumları büyük 
hadiselere sahne olmuştur. Meclisler fikirlerin, ideal
lerin, doktrinlerin, ilmin, memleket gerçeklerinin 
müzakere edildiği, tartışıldığı yerlerdir. Meclislerde ka
ba kuvvetin, küfürün fiilî tecavüz ve saldırıların asla ve 
asla yeri olamaz. 1973 ve 1974 yılının oturumların
da fiili tecavüz ve hareketleri, küfürü, kürsü hürri
yetine tecavüzü, Parlamento üyeliği ile bağdaşmayan 
eylemleri Türk milletine şikâyet edeceğiz, ve onlar
dan Türk milleti önünde davacı olacağız. 

Anayasamızın 94 ncü maddesinin bugünkü ko
şullar altında tatbik edilemediği gerekçesi ile Anaya
samızın 85 ve müteakip, maddeleri gereğince, partile
rin kuvvet oranlarına göre bütçe komisyonlarının 
kurulması ile Yüce Meclisler Bütçe Komisyonunu 
Anayasa doğrultusunda çalışır bir hale getirerek, 
bütçenin Meclislere intikalini sağlamak suretiyle me
muru maaşsız, işçiyi ücretsiz, memleketi iktisadî ve 
sosyal alanda hareketsiz bir hale getirmekten kurtar
ma imkânını sağladı. 

!«Bütçe Komisyonu, Anayasa doğrultusunda kuru
lamadı» iddiasını ileri sürenler, komisyona iştirak et
mek suretiyle tartışma açmakta, fikir teatilerinde 
bulunmakta ve öneriler ileri sürmektedirler. Hukuka 
ve Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen bir mües
sesede varlıklarını muhafaza edenlerin fiilî durumla
rı arasında bir samimiyetin ve bir illiyetin bulunma
dığını ifade etmek isteriz. 

Hukuk, mantıklar silsilesidir. Her meselenin çö
züm yolunu İçtüzük ve Anayasamızın kuralları için
de bulmaya hukukan ve fiilen imkân yoktur. Kanun
ları ve tüzükleri yapanlar beşerî mahluklardır. Boş
lukların bulunması imkânı herzaman varittir. Boş
lukların bulunması halinde siyasî teamül ve örflerin 
tatbik edilmesi, bu da yoksa akliselimin ve mantığın 
geçerli olduğu bir durumun yaratılması gereğine 
inanmaktayız, 

Anayasamızın 91 nci maddesi Bakanlar Kurulun
dan bahsetmektedir. Anayasamızın bu âmir hükmü 
karşısında, Bakanlar Kurulunun kanun tasarılarını 
Meclise getirme yetkisi bulunduğuna, müstafi Hü

kümetin yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar 
vazifeye devam etme durumu Anayasa gereğince 
Cumhurbaşkanlığınca sağlandığına ve İçtüzüğün 79 
ncu maddesinde bunun aksini varit kılan bir hüküm 
bulunmadığına göre, kanun yapma, ortadan kaldırma 
yetkisini haiz bulunan yasama Meclislerinin, müstafi 
Hükümet tarafından verilen tasarıları görüşmeye, ne
ticeye ulaştırmaya Anayasamızda mani bir hüküm bu-

. Ummadığını ifade etmek isteriz. 

İçtüzüğün 79 ncu maddesinin, Anayasa ilkelerinin 
sarih hükümleri ve Anayasa hükümlerinin ışığı altın
da tefsire tabi tutulması ve uygulama alanı bulması 
gerektiği kanısını taşımaktayız. Bunun aksini düşün
mek, memleketin sosyal, iktisadî, siyasî, kültürel alan
larda hiç bir çalışma yapmama gibi bir durum or
taya çıkarır ki, bu da Türk Devletinin yapısını tahrip 
etmeyi öngören bir ortamın yaratılmasına müncer 
olur. Bunun da aklı selimle, basiretle bağdaşır bir 
tarafı yoktur. Hükümet müstafi olsa dahi, yasama 
Meclislerine tasarı getirebileceğini ve bu tasarıların 
Meclisler ve komisyonlarda, (Getirilen tasarılara Ko
misyon ve Meclislerin bağlı bulunmamaları sebebiy
le) görüşüleceği inancını taşımakla beraber, buna 
mani hukukî ve fiilî bir durumun bulunmadığını ifa
de etmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, biz Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu olarak, «Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir» sözüne içtenlikle bağlıyız. Kaynağını millet
ten ve hukuktan almaya hakimiyet iddialarına karşı 
bulunduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Cumhuriyet^ Senatosu Bütçesi, geçen yıl bütçesine 
nazaran \c/c 11, Millet Meclisi Bütçesi ise geçen büt
çeye nazaran % 13 bir artış göstermiştir. Her iki büt
çede de umumiyetle tasarruf ilkelerine uyulduğu an
laşılmaktadır. Bütçelerin hazırlanmasında tasarruf 
ilkelerine riayet ne kadar mecburî ise, kanunlaşan 
bütçelerin uygulanmasında da o kadar özen göster
mek gerekmektedir. 

Milletin iradesine dayanan Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi bütçelerinin uygulamalarında, azamî 
tasarruf ilkelerine riayeti zarurî addediyoruz.. Bun
da Başkanlık Divanlarına büyük bir görev düştüğü 
kanısındayız. Anayasamızın 85 nci maddesinde: («Mec
lisler, çalışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin hü
kümlerine göre yürütürler.» esası kabul edildiğine gö
re, İçtüzük hükümlerine riayeti, hukuka ve nizama 
bağlı devlet ilkelerinden saydığımızı belirtmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, Meclislerin personel du
rumuna da değinmekte yarar görmekteyiz. Mecüs-
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lere personel alınmasında ehliyet ve liyakat unsurla- 1 
rina dikkat edilmediğine işaret etmek isteriz. Her ne I 
kadar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 59 ncu I 
maddesi, yasama Meclislerine alınacak personelin ta- I 
yininde; atama, sınavlar, kademe ilerlemeleri ve de- I 
rece yükselmelerine bağlı olmaksızın adı geçen me- I 
murlara tahsis edilmiş derece aylığında memur atama I 
yetkisini vermişse de, bu yasanın bu maddesinin, fark I 
gözetmeksizin eşitlik ilkesine uygun tatbik alanı bul- I 
masını ve tahsil derecelerinin gözönünde bulundurul- I 
masının zaruretine inanmaktayız. I 

Bütçelerin her iki Mecliste görüşülmesi, komisyon- I 
lardan geçmesi zaman kaybına sebebiyet vermekte ve I 
hem de bütçeye karşı duyulan ilgiyi zayıflatmaktadır. I 
Bütçe üzerinde Cumhuriyet Senatosunun bir etkin- I 
ligi bulunmadığından tesirsiz bir hale getirilmektedir. I 
Bütçe müzakerelerine taalluk eden aşamaların, her iki I 
Meclis Başkanlık Divanları bir araya gelmek suretiyle I 
yasa ve İçtüzüklerinde gerekli değişiklikleri yapmala- I 
rının zarurî bulunduğuna kani bulunmaktayız. I 

Parlamenterlerle Meclisler personelinin ilgi ve mü- I 
nasebetlerinin büyük bir ağırbaşlılık, ciddiyet, saygılı I 
bir hava ve ortam içinde geçtiğini görmekle memnu
niyetimizi belirtmek isteriz. 

Bu kutsî çatılar altında herşeyden evvel ahlâk, fa- I 
zilet, saygı, nezahet kurallarına riayet edildiğini gör- I 
mekle, tüm Meclis personelinin vasıflı, kaliteli şahıs- I 
lardan oluştuğunu müşahade etmekle memnuniyeti- I 
mizi belirtmek isteriz. 

BAŞKAN — Bir' dakikanız var Sayın Oğuz. I 
C. G. P. GRUPU ADINA TALAT OĞUZ (De

vamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin Türk Mil- I 
letine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın men
suplarına uğur ve mutluluk getirmesini diler, Yüce 
Parlamentoyu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın mensuplarını saygılarımla selâmlarım. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar.) \ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim* Sayın Oğuz. 
Mİllî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Meh

met Bozgeyik, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET BOZGE

YİK (Gaziantep) — Muhterem Başkan, muhterem mli-
letvekilleri; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1975 malî 
yılı bütçesi üzerinde, Millî Selâmet Partisi Grupunun 
görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurlarınıza. I 
çıkmış bulunuyorum. J 
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Bu vesile ile grupumT ve şahsım adına Yüce Mec
lise hürmetlerimi arz ederim. 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz kuruluş, içerisin
de vazife görmekte olduğumuz Büyük Millet Mec
lisidir. Milletimiz ve memleektimizin maddî ve ma
nevî korunması ve kalkınması yönünden, mesuliyetin 
yalnız hükümet, siyasî partiler ve Parlamentoya ait 
olmayıp; bütün millî müesseselerin, hatta fertlerin 
dahi millet ve tarih önünde sorumlu oldukları ger
çeğinden hareketle, Millî Selâmet Partisi Grupu ola
rak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu 1975 yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi kısa
ca izaha çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Bütçesi dikkatle in
celendiğinde, tasarrufa mümkün olabilecek derecede 
dikkat edildiğini müşahede etmekle beraber, israftan 
hali olmadığını görmekteyiz. Bununla beraber mesuli
yet mevkiinde vazife gören ve uzun mesai harcayan 
arkadaşlarımıza, bu ciddî davranışlarından dolayı te
şekkür ederim. 

Diğer milletvekilleri, Meclislerimizle ilgili temen
nilerimizi müsaadenizle dile getirmeye çalışayım. 

Meclisimizin çalışma düzenini sağlamak için, gü
nün şartları dikkate alınarak yeni bir içtüzüğün ya
pılmış olması, memnuniyet vericidir. Ancak, Yüce 
Meclisin kanunları süratle çıkarma ve müzakereleri 
daha da rahat yürütme imkânını sağlayacak mahiyet
te bunun tadili temennimizdir. 

Içtüzüğn 114 ncü maddesinde, parlamenterlerin 
Yüce Meclise devamını sağlamak için beyan edilen 
müeyyide, devamsızlığı önleyici güçte değildir. Bu 
hususta daha kesin ve zecrî tedbirlerin alınması hatta 
maaş kesme gibi müeyyidelerin artırılması zaruretine 
inanıyoruz. 

Yüce Meclisimiz günlerce, ekseriyet olmadığından 
toplanamamıştır. Hiç mazereti yokken, değerli üyele
rin Yüce Meclise gelmeyişleri, Meclisi muattal hale 
getirmektedir. Böylece memlekete götürülecek hiz
metler gecikiyor. 

Muhterem milletvekilleri, aldığımız maaşların ken
dimize, çoluk ve çocuğumuza helâl olması için; aya
ğına ayakkabı alamayan fakirin, çocuğuna ilâç para
sı bulamayan kimsesizin ve akşam evine bir ekmek 
götüremeyen yoksulun vebalinden kurtulmak için; 
bugün Jıalkın, yarın hakkın huzurunda hesap vermek 
için, Meclis günlerinde, meşru mazereti olmayan her 
parlamenterin Yüce Meclise devamı icap ettiği ka
naatindeyiz, 
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Ayrıca, değerli parlamenterlerle ilgili Anayasamı
zın 78 nci maddesi gereğince, çıkarılması gereken 
ve senelerden beri bir türlü çıkarılamayan kanundan 
bahsetmek istiyorum. 

Anayaasnın 78 nci maddesinin son fıkrasında, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşama-
yan, diğer görev ve işler kanunla gösterilir» dendiği 
halde, bu kanun bugüne kadar çıkarılmamış; bu ka
nunun biran evvel çıkmasının Yüksek Parlamentonun 
itibarına büyük katkıda bulunacağı inancındayız, 

Muhterem milletvekilleri, Meclisimizde kürsü 
hürriyeti mevzuuna temas etmek isterim. Anayasamız 
ve İçtüzüğümüz kürsüye her türlü tecavüzden mâsun 
kılmış ve kürsüdeki hatibi de Anayasa ve Içtzüklere 
uygun olmak kaydıyle söz söylemekte hür ve sorum
suz tutmuştur. Kürsüdeki bir hatibe yapılan sataş
malar, kürsü hürriyetine vaki birer tecavüzdür. Maa
lesef geçirdiğimiz günlerde, Yüce Meclise ve 
muhterem üyelerine yakışmayan cümleler bu kutsî 
çatı altında söylenmiştir. Yüce Meclis geçmişte yuha
lanmış; sokakta söylenmesi dahi ayıplanan küfürler, 
geçmişte bakanlık mevkiinde bulunan kimseler tara
fından hatibe edepsizce sarfedilmiştir. Daha sonra ka
ba kuvvete başvurmalar ve neticede baş kırmalar ol
muştur. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 40 milyon Müslü
man Türk Milletine has örnek hareketleriyle numunei 
imtisal, mesuliyeti kadar »manevî mükâfatı büyük olan 
mümeyyiz vasıflara sahip güzide bir topluluğun bu 
nevi hareketlere başvurmalarını asla tasvip edeme
yiz. Kaba kuvvet ve küfür bir fikrin ifadesi değil, bir 
hakaret vasıtasıdır. 

Bmaenaleyh, milletin kutsî emanetini üzerinde ta
şıyan her parlamenterin Yüce Meclisin itibarını ko
ruma görevi olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, burada cereyan eden na
hoş hadiseleri sadece dört duvar arasında geçiyor ka
bul etmek mümkün değildir. Bütün bir millet huzu
runda, hatta bütün dünya huzurunda cereyan ediyor 
kabul etmek gerekir. Dolayısıyle değerli üyelerin ta
vır ve hareketlerini buna göre tanzimlerinin, Yüce 
Meclisin itibarının zedelenmemesi için, zaruri olduğu 
kanaatindeyiz. 

Bu nevi sataşmalar iyi sonuçlar doğurmamakta, 
Meclislerin çalışmaları aksamaktadır. Ayrıca, Meclis
lerde ekseriyet var iken ve bu da Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri tarafından bilinirken, memlekete ve mil
lete faydalı kanunların çıkmasına mani teşkil edecek 
tavır ve hareektler, büyük zaman kaybına sebep ol-

1 maktadır. Bu ve buna benzer hadiselerin Meclisimiz
de tekerrür etmemesi temennimizdir. 

Muhterem milletvekilleri; Cumhuriyet Senatosu 
ve Büyük Millet Meclisine personel alınmasında, 
ehliyet ve liyakat unsurlarına hiç dikkat edilmediği 
görülmektedir. Bir kısmının 6 üst derece, diğer bir 
kısmının 5 üst derece ve diğer bir kısmının da 4 üst 
derece ile hizmet görmeleri yanında, liyakatli ve eh
liyetli birçok memur ve görevliler de bu nevi haklar
dan mahrum edilmektedirler. Maalesef tayin, terfi ve 
üst derece verilmesinde partizanca hareket edilegelmiş-
tir. Hatta bir ailenin 3 kişiyi içine alan ana, kız, baba, 
oğul ve kardeşler olmak üzere sülâle hegemonyası 
sürdürülegelmiştir. Temennimiz, Yüce Meclisin per
soneli arasında huzursuzluğa sebep olan bu gibi ka
yırmalara son verilmesidir. Yetimlerin ve başında tüy 
bitmemiş yavruların hakkı bulunan Devlet Bütçesin
den tek kuruşun haksız yere harcanması ve israf edil
mesinin büyük vebal olduğu inancındayız. 

Söz tasarrufa gelmişken, Yüce Meclisimizin de
ğerli üyeleri ve görevlilerinin her türlü israftan kaçın
ması zarureti doğmaktadır. Aryıca Meclis demirbaş 
eşya ve vasıtalarının şahsi işlerde kullanılması da is
raftır ve haksızlıktır. Maalesef 1974 yılı içerisinde 
Başkanvekili* arkadaşımız, kendi seçim bölgesinde 
gezi tertip etmiş, parti kongrelerine Meclis arabası 
ile katılmış olduğu söylenmetkedir. Bu gezide araba 
kaza geçirmiş ve Devletin arabası hasar görmüştür. 

Burada bütün Devlet adamlarımıza, devlet işlerin
de devlet bütçesinden temin edilen mumun, şahsi iş
lerde şahsi bütçeden temin edilen mumun yanmasını 
telkin eden düsturu hatırlatır, fert ve cemiyetimizin 
ve topyekûn hükümet görevlilerinin israftan sakınma
larını temenni eder, Yüce Meclisimizin çatısı altında 
hizmet gören fedakâr görevlilerin dertlerinin halli 
ile intibaklarının âdil ölçüler içerisinde yapılmasını 
dilerim. 

Muhterem milletvekilleri; Millî Selâmet Partisi 
Grupu olarak, çift meslis sisteminin yararlı olacağı ka
naatinde de değiliz. Hukukçuların bir çoğu da çift 
meclis sisteminin aleyhindedirler. 

Değerli milletvekilleri; Meclis bahçesinin bir bö
lümünde, Müslüman Türk Milletinin şanına lâyık 
ve Yüce Meclisin Parlamentosuna yakışacak ve hem 
de büyük bir ihtiyaca cevap verecek bir camiin ya
pımının gecikmesi, milletimizi üzmekte ve Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri ve diğer görevlileri, Allah'a 
karşı kulluk görevini ifa ederken, çok müşkül durum
da bırakılmaktadırlar. 
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Hür, layik Avrupa milleterinin parlamentolarında, 
belki parlamento binalarından daha lüks kiliseler 
bütün ihtişamıyle mevcut iken, dinlerin en üstünü 
yüce dinimizin müntesipleri olan bizler için Yüce 
Meclisimizin mescidinin bugünkü hali içler acısıdır. 
Bu durum, millî iradenin temsil edildiği Yüce Mecli
simizin muhterem temsilcileri için üzüntü kaynağı ol
maktadır. Senatör, milletvekilleri, memur, müstahdem 
ve diğer ilgilileri ile 2 000'in üzerinde olan mevcuda, 
ibadetlerini yapmak için bodrum katta, dar ve izbe bir 
koridorda, tuvalet bitişiğinde, 60 - 70 kişi alabilecek 
bir yerin tahsisi, cidden çok üzücüdür. Meclis binası
nın yanında camiin olmasını çok görenlere, tarihimizde 
Edirneyi almak isteyen düşmanlara karşı, Edirne Se
limiye Camii ve muhteşem minareleri, yurdumuzun 
bir ucunun tapusu olduğunu hatırlatırım. (M. S. P. 
sıralarından ı«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Ayrıca, hiç bir Parlamenterin de bu isteğe karşı 
çıkacağını tahmin etmiyoruz. Binaenaleyh, mümkün 
olan en kısa zamanda, Parlamento hudutları içerisin
de planlı, modern, aziz milletimizin şan ve şerefine 
layik bir camiin yapılmasına başlanması gerektiği 
inancındayız. 

Parlamenterlerimizin zinde ve tam irade ile çalışa
bilmesine mani olacak ortam ve vasıtaların kaldırlı-
ması icap etmektedir. Meclisin zaman zaman bolca 
havalandırılması ve insan iradesine tesir eden alkollü 
içkilerin Meclis lokantamızdan kaldırılması, kanun 
yapan kişilerin daha isabetli karar verme imkânına 
kavuşması bakımından, lokantanın içkisiz hale getiril
mesi zaruretine inanıyoruz. (M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Geçen sene, Millet Meclisi 
idareci Üyesi Sami beyefendi, af yasası görüşülür
ken ve bütçe görüşmeleri devam ederken; «Yüce 
Meclisimizde içki içilmesini yasakladık, hatta geçmiş 
İçişleri Bakanımızın, biranın içkiden sayılması kararıy-
le birayı dahi yasakladık» demişlerdi. Bu beyanları 
bizleri çok sevindirmişti. Temennimiz, zararlı olduğu 
Yüce Meclisin İdareci Üyesi tarafından görülen, bazı 
kanun ve bütçelerin görüşülmesi sırasında kaldırılan 
bu zararlı maddenin, Meclis lokantamızdan tamamen 
kaldırılması arzumuzdur. 

Bir kısım kanunların görüşülmesi esnasında yasak 
ediliyor da, diğer zamanlar serbest bırakılıyor; acaba 
kanunların bir kısmı lüzumludur, diğer kısmı lüzum
lu değil midir? Veya, bazılarının mutlaka ayık ve sağ
lam kafayla çıkarılması lâzımdır da, diğerlerinin sar
hoş kafayla mı çıkarılması lâzımdır? (M. S. P. sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar). 
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Bugün alkolün insan iradesini selbettiği ve alâkülli 
hal zararlı olduğu ehli ilim ve hususen tababetçi ka
bul edilmiştir. Bu Meclis, millî iradeyi temsil etmek 
mecburiyetinde olduğuna göre, iradeyi selbettiği sa
bit olan içkinin dolayısıyle millî iradeyi lâğvedeceği 
aşikâr değir midir? (M. S. P. sıralarından alkışlar). 

Acaba milletin reyine müracaat edilse, tabi ola
cakları kanunları yapan insanların sarhoş ve ayık ol
maları sorulsa, hangisini tasvip edecektir? 

Hepiniz takdir edersiniz ki, Müslüman Türk Mil
leti, kendisini idare edenlerin sajrhoş olmasını değil, 
her an ayık olmasını ve milleti düşünmesini ister. 
Meclis lokantasına gelen vatandaşlarımızın orada mil
letvekilini içki içerken görmesi halinde, onların yap
tığı kanunlara ne derece hürmet edecekleri aklıselim 
sahibi herkesin malumudur. 

Muhterem milletvekileri, maddî değerleri milyar
ları aşan, manevî değerleri bakımından paha biçilme
yen ve millî mefahirimiz olan millî saraylarımızın mu
hafaza ve bakımı yönünden azamî gayret sarf edil
melidir. 

Ayrıca, bu ecdat yadigârı saraylarımızdaki görev
lilerin her türlü tehlikeye karşı liyakatli, dirayetli ve 
ehil kişiler olması zaruretine inanıyoruz. Yunan ha
rabelerinin ihyası düşünülürken, millî saraylarımızın 
ihmali büyük haksızlık olur. Türkiyemizde vakıfların 
ihyası hareketi başladığı gibi, millî saraylarımızın da 
muhafaza ve ihyasının başlayacağına inanıyoruz. 

Muhterem Başkan ve değerli milletvekilleri; Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Bütçesi üzerindeki 
dilek ve temennilerimizi arz ederken, mezkûr bütçe
nin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Haktan niyaz eder, Yüce Meclise hürmet ve saygı
larımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına ilk söz Sayın İhsan Ataöv'ündür. 

Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini müzake

re ettiğimiz bir günde, Büyük Atatürk'ün «Egemen-
lik Kayıtsız Şartsız Milletindir.» diyen yazısının 
önünde oturan Sayın Meclis Başkanımızın yönetimin
deki bir celsede, «sol terörizm bir gün gelecek ve si- >-
zin kafalarınızı ezecektir» diye bir cümlenin kullanıl
mış olması karşısında Sayın Başkanın sükûtla geç
mesi ve bu kürsünün sol terörizmin uşaklarına alet 
edilmeyeceğini beyan etme cesaretini göstermemiş ol- \ 

123 — 



M. Meclisi B : 41 18 , 2 . 1975 O : 1 

masının teessürü ve teessüfü içerisinde sözlerime baş
lıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Meclis Başkamnız, 
sözleri sizin anladığınız şekilde anlamamıştır. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Zabıtlar bura
dadır. 

BAŞKAN — Evet, okuruz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, ben, Meclisin tarihinden, Parlâmento
nun geçmişinden bahsedecek değilim. Ben, 1974 se
nesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl idare 
edilmiştir, bu idarede ne gibi eksiklikler vardır, bu
nun üzerinde durmak istiyorum. 

Önce Sayın Başkanı, bu geçen bir sene içeri
sindeki yönetimde kifayetsiz görüyorum. Sayın 
Başkanı, kendi beyanlarına göre de, âciz görüyo
rum. 

Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu üyelerinden birisiyim. Komis
yon ittifakla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışmaları, personel durumu ve sarayların durumu
nu ifade eden bir raporu Sayın Başkana vermiştir. 
Sayın Başkan, bu rapor üzerine bizimle görüşeceği
ni vaat ettiği halde; iki defa randevusunu iptal et
mek suretiyle, Meclis adına görev yapan Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunu kabul 
etmemiştir. Sayın Başkana yaptığımız öneriler, ikaz
lar ve Sayın Başkana gösterdiğimiz yolların hiçbi
risi nazara alınmamıştır. 

Personel alımı keyfî yapılmıştır, teknik eleman
lar genel hizmetlere atanmıştır. Sanat okulu mezu
nudur diye alınanlar, sanat okulu mezunu değildir, 
yanlış alınmıştır. Çiftlik gibi idare edilen bir Mil
let Meclisi ile karşı karşıyayız. 
, Bunun yanında, Meclis Başkanlığına bazı hu

suslarda yazılı sorular vermişimdir. Bu soruları Sa
yın Başkan, bana bir yazı ile: «Bunu Sağlık Ba
kanlığından sor, sonra bana bildir» demiştir. 

Ben, Türkiye Parlamentosunun üyesiyim. Be
nim muhatabım Sağlık Bakanı değil. Sağlik Baka
nından soru soracağım zaman da Meclis Başkanına 
müracaat ediyorum. Meclis Başkanı, şu albümün 
içerisinde bulunan ve maalesef kendi partisine ait 
olan bir milletvekilinin, Bütçe Komisyonunda, bir 
hastanede ihtisas yaptığını, milletvekili olduğu için 
nöbet tutmadığını beyan etmesine rağmen, bu al
bümün içerisinde bu milletvekili kendisini mütehas
sıs olarak göstermektedir. İşte mütehassıs diye bu
rada yazılı olan milletvekili şu anda, şu dakikada 
Ankara Hastanesinde ihtisas yapmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, Parlamentoya devam mec
buridir, hastaneye, ihtisas yapmak için de devam 
mecburidir. Oraya mecburi devam eden insan bura
ya nasıl devam eder ve bu Hükümetin kesesinden 
nasıl maaş alır? «Bu maaşı nasıl veriyorsun» de
diğim zaman, Meclis Reisi bana, nasıl; «Bunu Sağ
lık Bakanına sor?» der? 

BAŞKAN — Bizce malûm değil efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu itibarla, Sa

yın Meclis Başkanımız, kendisine yönelttiğimiz so
ruları Bakanlığın üstüne aktarmak suretiyle, kendi
sinin yapması icap eden görevi yapmamıştır. Bu ko
nuda da acz içerisindedir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Meclis Başkanımız, Meclise ait olan demirbaş
ları, vasıtaları iyi kullanmamaktadır. Kendisinin 
bulunmadığı bir zamanda, Vekil olarak bırakmış ol
duğu arkadaşımız* Meclise yeni alınmış olan hiz
met arabası Peugeot'ya binmek suretiyle kendi se
çim bölgesine geziye gitmiştir. Seçim bölgesinde ge
zideyken Peugeot'un farları kırılmış, camları kırıl
mıştır. Sual açtığımız zaman, bana verilen cevap 
da şudur: Bir voleybol topu fara vurmuş, bir kire
mit cama vurmuş, bunlar kırılmış. Sonra da, resmî 
arabanın kapısının karnındaki «Resmî hizmete mah
sustur» yazısını silmek suretiyle gezi tamamlanıyor.; 
Buraya geliyor, «Resmî hizmete mahsustur» yazısı 
tekrar yazılıyor. 

Seyahat madem ki kanun dışı değildi, madem 
ki hukukun içinde idi. Arabanın kapısındaki «Resmî 
hizmete mahsustur» yazısı neden silindi, seyahatten 
dönünce neden yazıldı? Bunları sormak, takip et
mek benim vazifem, bunları yapmayanlar hakkında 
ne yaptığının cevabını vermek de Sayın Başkanın 
vazifesidir. 

Sayın Başkan, trafik memuru gibi, Meclisin ri
yaset odasından gelen bu mektuplara yol gösterece
ğine, bu Meclisin, bu milletin hukukunu koruma
lıdır. Bu Parlamentoda sol zihniyete hâkim beyan
ları susturmalıdır. Evvelâ bu vazifeyi yapmalıdır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesi görüşülürken; biraz evvel bir 
arkadaşım, «C. Senatosunda yemek verildi» dedi. 
Yemeği her Meclis Başkanı veriyor. Yani mesele ye
mek verildi de israf edildi değil. Yemeği yiyenler 
Parlamentonun üyeleridir. Elhamdülillah ben ye
medim; fakat yiyen Parlamentonun üyeleridir. 

- 1 2 4 -



M. Meclisi B : 41 18 . 2 . 1975 0 : 1 

Şimdi, Parlamento üyelerinin yediği yemek do-
layısıyle israfı gören muhterem grup arkadaşım; bu 
Parlâmentoda keyfî işe alınanlarla, bu Parlamento
nun vasıtalarını keyfî siyasî amaçlarla kullananlarla 
niçin mücadele etmiyor? Adalet bu mu,.. Hak bu 
mu?.. Hukuk bu mu?.. Milletin hakkım korumak 
bu mudur?.. 

Bu itibarla şunu. demek istiyorum: 
Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimine giren her 

müessesede, Hükümet olsun, iktisadî Devlet Te
şekkülü olsun, Meclis olsun, keyfî hareket, israf, 
yağma başlamaktadır. Bu yağmaya son vermek lâ
zımdır. Meclis Riyasetinin bu konuda hassas olma
sı lâzım, görev yapması lâzımdır. Bu konularda 
görev yapmayan Meclis Riyasetinin, Meclisin ve 
Başkanlık Divanı kürsüsü arkasındaki yazının mâ
nasını koruması lâzımdır. Bir talihsizliktir, bugün 
Sayın Başkanın idaresindeki bir celsede, zabıtlara 
geçen cümleler ve bu gibi cümleleri düzeltmemek de, 
(ona iştirak etmek suretiyle Meclis Reisi olarak) 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağrına saplan
mış bir hançerdir. Bunun hesabını sormak lâzımdır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — 20 yıllık hesabı sor
mak lâzımdır, 20 yıllık. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etme
yiniz Sayın Özkök. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz, bize ait olan 
hesabı sorarız. Siz de çıkar, o hesabı sorarsınız; 
gelip, Senato Başkanının yedirdiği yemeğin hesabını 
soracağınıza... 20 yılın hesabı 27 Mayısta soruldu, 
hem, Yüce Divanların huzurunda soruldu. Ne çık
tı sonucu? Ne çıktı 27 Mayısın sonucu? Ne çıktı? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) İhtilâl 
mahkemelerinin huzurunda verilen hesap, 2 500 rüt
be, 147 cübbe, 3 sehpa. Başka $e çıktı sevgili ar-
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kadaşlarım? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, izin 

verirseniz, Sayın Ataöv'ün benimle ilgili olarak söy
lediklerine gayet kısa olarak cevap vermek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz bitmiştir. 
Evvelâ çalışma süremizin uzatılması hakkında Mec
listen karar alayım. Ondan sonra ancak söz verebi
leceğim. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Saat 1.3.00'e 5 daki
ka var Sayın Başkanım, o süre içinde arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, benim saatime göre 2 da
kika vardır. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sığar sanıyorum. 
BAŞKAN — Evet, 2 dakika var; bu 2 dakika 

içerisinde cevaplandırmanız mümkün değildir. Uza
tılması hakkında karar alınırsa, isminiz geçtiği için 
söz vereceğim. 

Çalışma süremiz bitmiştir efendim. Sayın Baş
kan vekillerimizden Memduh Ekşi, kendisine sataşıl
dığı iddiasıyle söz istemektedir. Çalışma saatimizin, 
Sayın Ekşi'ye söz verip konuşmasının bitimine ka
dar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, sa
nırım söz hakkımla ilgili değil. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Çalışma süremiz dolmuştur. Saat 14,30'da tek

rar toplanıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 
ve diğer kuruluşların bütçelerini görüşmek üzere, 
Oturumu kapıyorum efendim. 

(Kapanma saati : 13,00) 
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İKÎNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 
DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), îlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 nci Birleşimi
nin, ikinci oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerinde gö
rüşmelere devam edeceğiz. Ancak, bütçe görüşmelerin
de sıra değişimi ile ilgili bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Muhterem Başkanım, 
Bütçenin konuşulacağı gün Kıbrıs'ta olacağım. 

Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştüm, yerlerimizi de
ğiştirmek isteriz. Emirlerinizi beklemekteyim. 

Arz ederim. 
Vefa Tanır 

Bayındırlık Bakanı 

BAŞKAN — Bu önergedeki istem üzerine, 22 
Şubat 1975 günü görüşmesi yapılacak Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi ile, 26 Şubat 1975 günü görüşmesi ya
pılacak Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi yer değiş
miştir. 

Sayın Başkanvekili Memduh Ekşi, geçen oturum
da, 70 nci maddeye göre açıklama yapmak üzere söz 
istemiştiniz. 

Buyurun efendim. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; şahsımla ilgili bir konuyu 
açıklama fırsatı verdiği için, Antalya milletvekili Sa
yın Ataöv'e teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, konu şu: 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Güven 2 . 12 . 1974 

gün ve 1183 sayılı bir tezkere ile, kendisinin yurt dı
şında bulunması hasebiyle bendenizin Millet Meclisi 
Başkanlığına vekâlet etmem hususunda durumu bil
dirdiler. Böylece kendisinin yurt dışında bulunduğu 
sırada Millet Meclisi Başkanlığına bendeniz vekâlet 
ettim. -

Bu arada Ordu iline, ki Sayın Ataöv'ün de ifade 
buyurduğu gibi benim seçim bölgeme, gitmem gere
kiyordu. Sebep şuydu: 

Ordu İlinde Ticaret ve Turizm Lisan Okulu açıl
mak üzere teşebbüse geçmiştim. Bu teşebbüsüm sonu
cunda bana, Millî Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü 7 . 2 . 1974 tarihinde Ordu'da 
bu konuyla ilgili olarak inceleme yapılacağını lütfet

tiler ve bildirdiler. Bendeniz de bu gaye ile Ordu iline 
gittim. 

Elimde, C. H. P. temayülünü taşımayan, daha çok 
Sayın Adalet Partisi grupuna yakın olan bir mahal
lî gazete var. Bu gazetenin tarihi 6 Aralık 1974 Cuma
dır. Diyor ki: «Millet Meclisi Başkanvekili ve Millet
vekili Sayın Memduh Ekşi, 4 . 1 2 . 1974 günü yeni bir 
müjdeli haber vermiştir» diyor ve hadiseyi hikâye et
tikten sonra, «Konu ile ilgili etüdlerde bulunmak üze
re, Ticaret ve Turizm Genel Müdürü (ismini yazıyor) 
Cumartesi günü üç kişilik bir heyetle şehrimize gele
cektir» diye ekliyor. 

Bir milletvekili olarak, ayrıca hangi sıfatı taşırsam 
taşıyayım, elbette ilime götürülmek istenilen bir hiz
mette katkım da bulunduğu için, ilimde bulunmam ge
reğine inandım ve Cuma günü buradan hareket ettim. 

Giderken, elbette Millet Meclisi Başkanlığı sıfatı
nı da hasbelkadar kendisinde taşıyan bir arkadaşınız 
olarak, mümkündü, 002 plakalı araba ile Ordu'ya'gi
debilirdim. Bunda şahsan kanunî bir sakınca görmü
yorum. Çünkü Taşıt Kanunumuz, hepinizin malû
mu, 4 ncü maddesinde, kimlerin emrine hizmet araba
sı verileceğini ayırmış, kimlerin emrine hizmet arabası 
tahsis edileceğini (1) sayılı cetvelde ifade etmiş. Bun
ların arasında Millet Meclisi Başkanı da vardır. 

Millet Meclisi Başkanı yurt dışında, dni bir dö
nüşü olabilir. Bunun için 002 sayılı kırmızı plakalı 
arabayı götürmekten içtinabettim. Başkan dönebilir, 
elbette makam arabasının Ankara'da bulunmasında 
yarar vardır, diye. Sanıyorum Sayın Ataöv'ün kına
ması lâzım gelen husus sadece bu olmalı. 

Ben Başkanvekili olarajc, Başkanvekili arkadaşla
rımıza tahsis edilmiş olan, (4 Başkanvekiline iki tane 
araba tahsis edilmiştir) Millet Meclisi tatil durumun
da da olduğu için, bu arabalar diğer arkadaşlarımıza 
fazla lâzım olmayabilir düşüncesiyle, bu arabayı gö
türdüm. 

Bu arada ifade buyurdukları gibi, son modeldir. 
Eski arabayı da kullandık, yeni araba da tahsis edil
mişti. Bunu kullandık. Yani Sayın Ataöv'ün özellikle 
modelinin üzerinde durmasını bir türlü ben anlıya-
madım. 
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Bu arada Samsun'a, yine bu Ticaret ve Turizm Ön-
lisan oküluyle ilgili olarak, Ticaret Lisesine uğradım. 
Ticaret Lisesinin bahçesinde arabanın ön far camına 
voleybol toplarından birisi çarpmış, ben içeride otu
rurken. Sonradan öğrendiğim bir husus, bu arabala
ra yandan hafif bir darbla ön far camı düşüyor; o şe
kilde düşmüş ön far camı ve hatırladığıma göre sağ 
cam kırılmıştır ve bunun müsebbibi belli olduğu için, 
bedeli tahsil edilmiştir. Bilkhara, araba Ordu'da park 
halinde iken, şoförün ifadesine göre, bir kiremit par
çasının düşmesi nedeni ile arka cam kırılmıştır. Ha
dise budur. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Hizmetin niteliği tabiî ki, resmidir. 

MEMDUH EKŞt (Devamla) — Efendim, hiz
metin niteliğini, (resmî veya gayri resmî) elbette tak
dirinize sunuyorum ben. Orada yapılacak bir hizme
tin gayri resmî olduğunu da ifade etmek mümkün
dür belki Sayın Eker. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Arabanın üstünde «Resmî hizmete mahsustur» yazı
yor. 

MEMDUH EKŞİ (Devamla) — Milletvekili sıfa-
tıyle yapılan bir hizmette benim bulunmamda fayda 
vardı, yoktu; onu da elbette Yüce Heyet ve halkımız, 
milletimiz takdir eder. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Ben, köye giderken 500 lira cip parası veriyorum, sen 
resmî araba ile gidiyorsun. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Eker, rica ediyo
rum; lütfen. 

MEMDUH EKŞİ (Devamla) — Sayın Eker, si
zinle buradan konuşmak istemiyorum; çünkü İçtüzük 
buna manidir. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ekşi, siz karşılıklı ko
nuşmayın. 

ETHEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, be
nim soyadım Eken, arkadaşımınki Eker, «Eken» diye 
hitap ediyorsunuz, beni itham ediyorsunuz. (C. H. P. 
sıralarından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Hayır, benim telaffuzum fena değil
dir, rica ederim; lütfen. 

MEMDUH EKŞİ (Devamla) — Şunu ifade et
mek istiyorum değerli arkadaşlarım; emrine makam 
arabası tahsis edilmiş olan şahsın, hizmet şeklini, sa
dece o şahsın dışında kimsenin tayin etmeye hakkı 
yoktur. Makam arabası sahibi arkadaşımızın arabala
rını bu yolda kullanmalarını ben önereceğim. Bizim 
arabalarımız kulüpler önünde durmaz, eğlence yerine 

giderken kullanılmaz; sadece kendi görevimizle ilgili 
olan hususlarda kullanılır. Bir de milletimizin istediği 
hizmetleri götürürken kullanılır. 

Bu hususları Yüce Heyetin ıttılaına arz etmiş olu
yorum. 

Söz veren Sayın Başkana ve dinleyen sayın üye ar
kadaşlarıma saygılarımı sunarım, teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekşi. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Biz, 

namaz kılmak için camiye arabayle gitmeyiz. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Kemal 

Ziya Öztürk'de arabayla Aydın'a gitmiş. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir maruzatım var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sorun, benim söy

lediğimle Sayın Ekşi'nin söylediği arasında muallâkta 
kalmıştır. Kemal Güven'in yazmış olduğu, yazılı so
ruma cevabını okuyarak, hem onu herhangi bir zan 
altından çıkarmak, hem de beyan ettiği gibi benim bu -
nu bir kasıtla söylemediğimi anlatmak için.. Gayet kı
sadır. Bunu okuyarak tasrih etmek istiyorum. 

BAŞKAN •— Efendim, siz görüşmenizi yaptınız. 
Sayın Ekşi de açıklamasını yaptı. Bu hususta sanı
yorum ki, bu bütçeyi Meclis adına takip eden görev
li idare amiri arkadaşımız da bu konuya temas ede
cek. Bağışlamanızı rica ederim. Müsaade edin, görüş
melere devam edelim efendim. Lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
benim, niçin 002 numaralı arabaya binmediğinden do
layı tenkit ettiğimi söylüyor arkadaşımız. Ben bunu 
açıklamaya mecburum. 002 plakalı arabaya binebilir
di de. Sonra bir Başkan dışarıda programa göre dö
ner. Başkan oradan döner de dönüverir de, ya orda 
kendisi kalırsa, arabanın içinden inmesi lâzım gelir, 
yolda kalır.. Müsaade ederseniz okuyayım. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. Me
sele aydınlığa kavuşacak, daha üzerinde görüşme ola
cak, Teşekkür ederim. 

Sayın Ali Sanlı, bütçe üzerinde kişisel görüşlerini
zi açıklamak üzere buyurun efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

1974 yılı bütçesine ilişkin; Bütçe Komisyonu ra
portörlerinin, Bütçe Komisyonu üyelerinin ve gerekse 
Yüce Meclisteki eleştiri ve dileklerin büyük ölçüde 
dikkate alınmadığını, öncelikle belirtmekte yarar var 
sanıyorum. Bunun ayrıntılarına girmenin sonucu etki
li olacağını da sanmıyorum. 

127 — 



M. Meclisi B : 41 18 ; 2 . 1975 O : 2 

Bu kısa süre içinde bütçenin kalemleri ve benden 
önce konuşan arkadaşların konuları dışında, rejimle 
onun temel organı olan Parlamentoya ilişkin kaygıla
rımı dile getirmeye çalışacağım. 

Anayasamızın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhuriye
tinin bir hukuk devleti olduğunu, 4 ncü maddesi ege
menliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğunu 
ve bunun Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili 
organlar elle kullanılacağını saptamıştır. 

Bu, temel ilkelere de bir güvence getirmiştir. 132 
nci maddenin son fıkrası; «Yasama ve yürütme or
ganları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorun
dadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiç 
bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilme
sini geciktiremez.» demektedir. 

Bütün bu hükümlere rağmen, son zamanlarda 
egemenlik anlayışında yoğun bir sapma belirtisi görül
mektedir. Bu sapma bir dilek biçiminde konsaydı de
mokratik sayılabilirdi; fakat bunun ötesinde Parla
mentonun saygınlığını yitirecek ölçülerde saldırı nite
liği taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlar, millî hâkimiyet Parlamentonun 
tekelinde değildir, Millî Hâkimiyet Anayasa organları 
arasında bölüşülmüştür. Parlamentonun üstünlüğü, 
Anayasada insan haklarıyle ilgili hükümlere rağmen, 
her şeyi yapabileceği veya düzenleyebileceği anlamı
na gelmez. 

İngiliz parlamenter sisteminde «Parlamento, kadı
nı erkek, erkeği kadın yapamaz. Bunun dışında her 
şeyi düzenleyebilir» esprisi vardır. Vardır ama, öyle
sine iç ve dış limitleri de vardır ki, bizim yazılı ola
rak «Yasaktır, yapmayın, etmeyin» dediğimiz çizgiye 
dahi gelemezler. Bu Anayasadaki düzenleme, Yüce 
Meclislerin Anayasa ve hukuka aykırı karar verebile
ceği varsayımını da kabul etmiştir. Anayasa Mahke
mesinin gerekliliği tartışılabilir; fakat varlığını sürdür
dükçe, temelinde hukuka inançsızlık yatan ve kitle 
polemiği içindeki saldırılardan kaçınmak, ettiğimiz 
yeminin en koşuludur. 

Başkanlık Divanının da, bu tür konuşanları, Par: 

lamentonun saygınlığı açısından, ikâz etmesini diliyo
rum. Millî Hâkimiyet millî organlar eliyle kullanılır 
yerine, Parlamentodaki çoğunluk eliyle kullanılır. 
Örneğin, bugün oluşan «Milliyetçi Gephe eliyle kullan
dı» biçiminde düşünülürse, ki bir ölçüde tehlikeli sap
ma eğilimi budur; ülkemizin böylesine bir deneyden 
geçtiğini unutmamak ve bunun faturasının ne kadar 
ağır olduğunu bilmek gerekir. Öylesine ki, genel mah
keme görevlerinin dahi üslenilmesine yol açılmıştır. 

Bunun sonuçlarını ve trajedisinin etkilerini yeni yeni 
silmeye çalışıyoruz. 

Üstelik, çoğunluk ve azınlık arasındaki anlaşmaz
lıkların bir ölçüde hakemi olan Anayasa Mahkeme
sine, bütün partilerden başvurmayan da yok. Bu azın
lık bugün biz, yarın siz olursunuz. Demokraside bu 
doğaldır. 

Geçmiş dönemde halkımızın demokratik özgür
lük ortamında serbestçe örgütlenmesi, çeşitli sosyal 
grupların çıkarlarının siyasal bilincine varması ve sö
mürüye karşı direnmeye başlaması, Türk demokrasi
sini bir egemen sınıflar demokrasisi dar çemberinde 
dondurmak isteyenler, Sıkıyönetim içinde Anayasa
nın özüne ve esprisine aykırı düzenlemeler yaptılar. 

Kamuoyunun demokratik kuruluşlarının suskun-
laştığı ve oluşumlara katkıda bulunmadığı bir Sıkı
yönetim süreci içinde, Parlamentonun bu düzenle
meleri yapmış olması, 50 yıllık parlamento tarihinin 
en karanlık dönemi olarak geçecektir. 

Değerli arkadaşlarım, halkımız özgürlük ve dü
zenliliği bağdaştıracak yetenek ve erginliktedir. En 
sağlam çözüm yolları demokratik platformlardır. Ül
kemiz en dar geçitlerde ve bunalımlarda, halkımızın 
siyasal hayata en geniş boyutlarla katıldığı ve bunun 
özgür koşullan sağlandığı takdirde, sağlıklı çözüm 
yolları bulabilmektedir. 

Türk Kurtuluş Savaşını yürüten tarihsel meclisin 
demokratik yapısı bunun en somut örneğidir. Sosya
list milletvekillerinin de bulunduğu bu Mecliste Ke
malistler, Doğucu îslâmcılar, Mandacılar da vardır. 
Halkımızın dinamikliğiyle özdeşleşen bir millî mecli-
lis eliyle, emperyalizme karşı savaş ve bağımsız bir ile
ri aydınlık Türkiye kuruyordu, tik Meclisteki bu sen
tez, bu büyük tarihi olayı yaratmıştır. 

Cumhuriyetin 50 nci yılı Meclisinde demokratikleş
me, sanayileşme ve kalkınma hedeflerini gerçekleştire
cek bir sentez umutları doğmuşken, bir ölçüde siya
sal partiler yelpazesi toplumdaki güçlerle özdeşleş
mişken ve yeni bir dönem açılmışken, Sayın Erbakan' 
in tarihsel sorumluluğuna varan bir nedenle kapan
mıştır; fakat o günden bu yana, parlamentoda ve 
siyasal hayatta, demokratik olmayan tırmanmalar 
artmıştır. 

Ülkemiz az gelişmişliğinin yapısıal özelliklerini 
taşımkla beraber, son derece dinamik gelişme ve yeni
leşmeye açıktır. Sorunlarının demokratik ortamlarda 
çözülmesinin engellenmesi veya engellenmeye fırsat 
verilmesi, belki geçici ve yanıltıcı kazançlar sağlayabi-
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Ur, ama bedeli yüksek olmakla beraber, halkımız bu
nu aşar. 

Halktan yana aydınların ve politikacıların, onlar
dan kopuk ve demokratikleşme özlemlerine ters düş
meyecek yöntemler bulması, sorunlarımızın kısa süre
de demokratik süreç içinde çözülmesini sağlayacak
tır. 

Ülkemizin uzun, çileli ve zengin bir geçmişte, pra
tiği ve sağlam bir geleceği vardır. Parlamento, bir bi
nanın kulislerinde boğulmaktadır. İktidar çığırından 
çıkmış ve Türkiye sorunlarıyle büyümekte, birtakım 
karanlık güçler, siyasal patlamalar, kardeş kavgaları 
tezgahlanmakta, dış sorunlar nedeniyle bütün bir 
orduyu tetikte tutmakta ve dünya dönmektedir. Biz
ler ise, Parlamentoyu bitiriyoruz. 

Ortada seçim hükümeti olarak düşünülen bir Hü
kümet, işbaşında kalmaya niyetli bir iktidara dönüş
müştür. Gerçekte bu tür siyasal partilere dayanmayan 
ve partisiz bir Başbakan yönetimindeki Hükümet, 
parlamenter sistemin ne özünde, ne de mantığında 
vardır. Rejimin esprisi ortadan kalkmıştır. Dün, Hü
kümet bu bütçeyi sunarken, Meclisin salonlarına 
bakmak yeterliydi. Demokratik kuramların işlekliğiy-
le ya parlamenterizm vardır ve gerekleri yerine getiri
lir veya seçimler vardır. Belli bir politikanın uygulan
ması için, halkın iznini almayan veya uyguladığı poli
tikanın sonucunu seçimlere, halka sunmayan renksiz 
bir hükümetin kurulması ve sürdürülmesinin sorum
luluğunu Talû vermedi, sizler verdiniz; Irmak verme
yecek, yine sizler vereceksiniz. 

Bir hükümetin programına «Hayır» diyeceksiniz, 
ama onun uygulama aracı bütçesine «Evet» diyecek
siniz, Kendisine hayır dediğiniz bir nesnenin aynadaki 
görüntüsüne evet demeyi, «Demişsek demişizdir» 
mantığıyle izah etmekten başka imkân yoktur. Bu 
bütçe Hükümetin bütçesi değil, Anayasanın 85 nçi 
maddesine göre kullanılan ve çoğunluğu «Millî Cep
he» nin oluşturduğu ve kendi görüşlerini yansıtan bu 
bütçe, Milliyetçi Cephe bütçesidir ve Irmak Hükü
metinin eline tutuşturulmuştur. Bütçe ve onun uy
gulaması sizin damganızı taşıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Parlamentonun kaynağı 
millettir. Ülkenin tek sahibi odur. Bu bunalımdan bi
zi halk kurtarabilir. Bunun yolu ise seçimlerin yeni
lenmeğidir. Hem gerçek milliyetçinin kim olduğu 
halkın kararıyle daha iyi anlaşılır ve aramızdaki kör
düğüm de çözülür. 
"~Yüce Meclis'de, saygılarımı sunmadan önce Sa

yın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımızın, işaret ettiği 
noktaya değinmek istiyorum. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkam 
hakkında, son derece haksız, ve çirkin bir iddiada 
bulunulmuştur. Buradaki tutanaklar yalnız stenog
raflar eliyle değil, teyple de tutulmaktadır. Ve tuta
nak haline getirilirken teyp kontrolü yapılır. Sayın 
Deniz Baykâl'ın konuşmasına ait tutanağının bir ör
neğini istemenin, buradaki tutanakların tahrif edilme
si amacına yönelik olduğu gibi beyanda bulunulmuş
tur. 

Biz, daha önce yapılanların burada değerlendiril
mesini yapmak istememekle beraber, bir hatırlatmayı 
yerinde buluyorum. İlk defa, belki Meclisin tarihinde 
daha önceki dönemleri bilmiyorum, Bütçe Plan Ko
misyonu vesilesiyle, tutanağın değil, düzenlenen rapo
run, sahtelik iddiasına şahit olduk bu Mecliste. Böy
le bir iddianın, sahibi bulunduğu partinin mensubu 
bulunan bir milletvekilinin olması bize manidar gel
mektedir. Stenografların böyle bir taleple değiştirile
bileceklerini sanmak, safdillikten öte, çirkin bir itham 
niteliğindedir. Bu ithamı şiddetle reddederken, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Cumhuriyet Senatosu adına Senato Başkanvekili 

Saym Mehmet Ünaldı, buyurunuz efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANVEKÎLİ 
MEHMET ÜNALDI (C. Senatosu Adana Üyesi) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Yüksek malumlarınız olduğu veçhile, çift Meclisle 
idare edilen memleketlerde, bir mecliste müzakereler 
cereyan ederken, öbür meclisin adıha, huzuruna ve 
hukukuna büyük saygı duyulur. Bu saygıyı Yüksek 
Heyetinizin şu müzakeresinde gururla gördüm ve mü
zakerenin bu yüksek seviyesi dolayısıyle huzurunuzda 
rahatlıkla bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu işgal etmiş
ken sayın hatiplerin temas ettiği iki küçük noktaya 
yine aynı. kısa cümlelerle cevap vermek isterim: Bütçe
mizde tasarruf yapılması hususunda bir temenni serde-
dildi. Bütçemizin geçen yıl bütçesine nazaran fazlalığı 
carî harcamalarda değil,' sadece 1/3 yenileme seçim
leri dolayısıyle konulmuş tahsisattan ileri gelmekte
dir. Bunun dışında geçen yıl carî harcamalarının ay
nı, bu bütçemizde de yer almaktadır. 

Bir de tüzüklerin değiştirilmesi, zamana ve şartlara 
uydurulması temennisinde bulunuldu ki, buna yürek
ten katılıyoruz ve arkadaşımızın işaret ettiği bu nok
taya saygı duyuyoruz. Zira; içtüzükler de kullanıla kul
lanıla elbiseler gibi eskimekte ve günün şartlarına uy
durulması lüzumu kendiliğinden teşekkül etmektedir. 



M. Meclisi B : 41 18 il . 1975 O : 2 

Bu itibarla 15 seneye yaklaşan Cumhuriyet Senato
su Tüzüğünün de değiştirilerek ve günün şartlarına uy
durulacak bir çok maddeleri vardır, üzerinde çalışma
lar yapmaktayız ve hele son defa Millet Meclisi içtü
züğünün değişikliği ile Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 
arasında husule gelen farkı da kaldırmak suretiyle her 
iki Mecliste iç çalışmaların yeknesak bir hale getiril
mesi için çalışmaktayız. 

Bu hususu da arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ünaldı. 
Millet Meclisi adına Meclis İdareci Üyesi Sayın 

Müslih Görentaş, buyurunuz efendim. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 

GÖRENTAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Millet Meclisinin 1975 yılı bütçesi üzerinde yapılan 
tenkitlere cevap vermek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Konuşmalarda sırasıyle aldığım notları 
teker teker cevaplandırmaya çalışacağım. 

Bir arkadaşımız, Millet Meclisi üyeliği ile bağdaş
mayan görevler mevzuuna temas ettiler. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan görev ve 
işlerin tespiti ile bu konuda bir kanun teklifi hazırlan
ması için Başkanlıkça birçok Avrupa parlamentoların
dan doküman toplanmış ve Danışma Kurulu bu mak
satla toplanmıştır. Yine önümüzdeki Cuma günü tek
rar toplantıya çağrılmış olan Danışma Kurulunun mü
zakerelerinden sonra, yeni bir kanun teklifi hazırlanıp 
yüksek huzurlarınıza getirilecektir. 

Bir arkadaşımız, Meclis Başkanvekilinin araba kul
lanması mevzuuna temas ettiler. Sayın Başkanvekili-
miz Memduh Ekşi Bey bu hususta gerekli bilgiyi ken
disi vermiştir. Bilmiyorum artık bu hususta benim de 
temasıma lüzum var mıdır? Kanaatimce suali cevap
landırmıştır. Yalnız şu hususu arz edeyim; 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — «Resmî hizmete 
mahsustur» yazısı niçin silinmiştir? Onun izah edil
mesini de istiyorum. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 
GÖRENTAŞ (Devamla) — Onu da izah edeyim Sayın 
Ataöv; şimdi Sayın Ataöv'ün bir yazılı suali vardır. 
Buna Sayın Başkanlıkça da cevap verilmiştir. Kendile
rine verilen cevabı aynen - arzu ederlerse, çünkü ken
dileri okumayı arzu ettiler - Huzurunuzda okuya
yım: 

«Meclis Başkanlık Divanının her üyesi için ayrı 
hizmet arabası tahsis edilmemiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Araç ve Şoför Hizmet Yönetmeliğinin 

2 nci maddesine uygun olarak, Başkanlığa ait hizmet 
arabası dışındaki hizmet arabaları, Divan Üyelerinin 
mesai saatlerinde Meclise getirilip götürülmesinde 
müşterek olarak kullanılmaktadır. 

1974 model Peugeot hizmet arabasının Cumhuriyet 
Halk Partisi kongresine değil, Ordu'da açılması düşü
nülen Ticaret ve Turizm Önlisans Okulu için inceleme 
yapacak ve tarihi daha evvelce kararlaştırılmış olan, 
Başkanlık Heyetinin çalışmalarını izlemek amacıyle o 
tarihte Başkana vekâlet eden, Başkanvekili Memduh 
Ekşi tarafından Ordu'ya götürüldüğü, adı geçen ara
banın sağ farının Başkanvekilinin Samsun Ticaret Li
sesini ziyareti sırasında voleybol topunun cama çarp
ması sonucunda; arka camının ise, çatıdan düşen bir 
tuğlanın etkisiyle Ordu'da park edilmiş vaziyette iken 
kırıldığı ve kırılan farın müsebbiplerince tazmin edil
diği, Başkanvekili Memduh Ekşi'nin beyanları ve ara
ba şoförü Rifat Erten'in ifadesi üzerine düzenlenen tu
tanaktan anlaşılmaktadır. Adı geçen arabanın kapı
larında ki, «Resmî hizmete mahsustur» deyimi, o ta
rihte Başkana vekâlet eden Başkanvekili Memduh Ek
şi'nin emriyle sildirilip dönüşte tekrar yazdırıldığı; yu
karıda belirtilen maksatlar dışında, Ordu ve Samsun'a 
siyasî gezi için hizmet arabası götürülmediği, Başkan
vekili Memduh Ekşin'in beyanlarından anlaşılmıştır.» 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Çünkü, «Resmî 
hizmete mahsustur» yazısı bulunurken, arabayı oraya 
götürmesi Taşıt Kanununa göre uygun değildir tabiî. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 
GÖRENTAŞ (Devamla) — Şimdi, o da olabilir. O za
man Başkana vekâlet ettiği için, esas Başkanın ma
kam arabasıyle gitmiş olsa idi, belki bu şeyler de ol
mazdı, kanısındayım. 

Şimdi, bu şeyler için - oto camının kırılması - 1 470 
lira sarf edilmiştir. Onu da bilgi olarak arz edeyim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) . '— Benzin parası 
Devletten mi ödeniyor? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 
GÖRENTAŞ (Devamla) — Şimdi efendim; bir de, 
ziyaretçilerle bu kulislerde dolaşan vatandaşlar mev
zuuna temas ''• edildi. Hakikaten Millet Meclisinin zi
yaretçi mevzuu büyük bir derttir. Halen mevcut olan 
salonumuz kâfi gelmemektedir. Milletvekili ve senatör 
arkadaşlarımızın ziyaretçilerini orada kabul etmeleri 
hakikaten çok güç ve müşkül bir vaziyet arz etmekte
dir. Bu mülâhaza ile bu sene bütçeye iki milyon lira 
bir para koyduk. Yeni ziyaretçi salonlarının yapılaca
ğını tahmin ederim. 
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Bazı arkadaşlarımız, bir de, cami mevzuuna temas 
ettiler. Bu caminin de projesinin bu paradan ödenme
si, muhasebe usullerine göre kabildir; bunu da bura
dan sarf etmeyi düşünüyoruz. İnşallah iyi projeler ha
zırlandıktan sonra, tatbikata geçilecektir. 

Memur tayinleri mevzuunda da, mümkün mertebe 
tabiî, kanun ve nizamların çerçevesinde memur tayin
leri yapılmaktadır. Bu dönem biraz memur tayinleri 
kabarık gözüküyor. Hakikaten, 105 memur tayini ya
pılmıştır. Bunun da sebebi şu; emekliye ayrılmalar se
bebiyle boşalan kadrolara tayinler yapılmıştır. Yeni 
kadrolar pek ihdas edilmemiştir. Meselâ, 1974 yılında 
17 tane kadro alınmıştır. 1975'te de, şimdi 27 kadro 
teklifinde bulunulmuştur. Yeni kadrolar ihdas sure
tiyle bu memur tayinleri yapılmamış, emekliye ayrılan, 
istifa eden, askere gidenlerin yerleri bu şekilde doldu
rulmuş oluyor. 

Bir de lokantadaki içki meselesine bir arkadaşımız 
temas etti. İçki içilmemesi için Tabldot Amirliğine 
gereken emri bizzat bugün bendeniz verdim. Şimdi
lik içki tamamen kaldırılmıştır, lokantada içki içilme-
yecektir. Bu bakımdan bunu da arz edeyim. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından «Bravo... Devamlı olsun» sesle
ri, alkışlar.) 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Tür
kiye'de içkiyi yasak etsinler. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 
GÖRENTAŞ (Devamla) — Dışarıdakini de artık ken
dileri takdir etsinler, biz burada içirmiyeceğiz, başkası
nı bilmem. 

İsraf mevzuu, takdir edersiniz ki bu eskiden beri 
bir gelenek haline gelmiştir. Kordiplomat şerefine, 
mülkî ve askerî erkâna her sene bütçesinden bir ziya
fet tertipleniyor, tabiî buna parlamenterler de davet 
ediliyor. Fakat, mümkün mertebe Millet Meclisi büt
çesinden bu paranın sarf edilmemesine azamî itina 
göstermekteyiz. Meselâ, bu sene Millet Meclisi bir tek 
ziyafet vermiştir; bunun dışında da tahmin ediyorum 
her hangi bir lüzumsuz sarfiyat yapılmayacaktır. Bu 
hususu da arz edeyim. 

MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — İçki 
yerine ayran verin beyefendi. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 
GÖRENTAŞ (Devamla) — Ayran vereceğiz zaten 
bundan sonra. 

Arkadaşlaşlarımız bir de, Millî Saraylar mevzuu
na temas ettiler. Millî Saraylar mevzuu da hakikaten 
çok dikkat edilmesi gereken bir mevzudur. Halen Mil
let Meclisine 8 tane saray bağlıdır. Bu saraylar ahşap

tır ve korunması da çok güçtür. Bundan birkaç sene 
evveldi, yalnız Dolmabahçe Sarayının talimini olarak 
bir değerini takdir ettirmiştim; o zaman 20 milyar de
ğer yalnız Dolmabahçe'ye takdir edilmişti. Bu bakım
dan da hiçbir sigorta şirketi bu sarayları sigorta etme 
kuvvetini kendisinde göremiyor, sigorta yapılması da 
gayet güçtür. 

Sarayların restorasyon mevzuu, hakikaten mem
nuniyet verici bir şekildedir. Dolmabahçe Sarayının 
restorasyonu hemen hemen bitmek üzeredir. Elektrik 
tesisi de 10,5 milyon liraya ihale edilmiş olup, halen 
inşaat devam etmektedir. Bununla yangın ve hırsız 
alarm işaretleri de konulmuştur. Bu bakımdan Dol
mabahçe Sarayı bu şekilde kurtarılmış olacaktır. 

Küçük Su Kasrının ön cephesi tamamen ikmal edil
mek üzeredir, oranın da restorasyonu devam ediyor. 

Beylerbeyi'nde birçok seneler temas edilen bir ha
vuz meselesi vardı. Bu havuzun yapımı bitmiştir. Tec
rit muamelesi yapılmış, gayet güzel su tutacak duruma 
gelmiştir. Bu hususu da arz edeyim. 

Yalnız Ihlamur Köşkü, biraz yıkılacak durumda
dır. Onu da önümüzdeki bütçelerde programa almışız 
ve kısa zamanda restorasyonu yapılmış olacaktır. Bu 
suretle saraylar mevzuu halledilecektir. 

Sarayların korunmasına gelince: Halen orada bir 
akerî birliğimiz vardır, bir takım asker orada bekli
yor; ayrıca bir polis teşkilâtımız da vardır. Sarayların 
korunması mümkün mertebe iyi bir şekilde temin edil
mektedir. 

Bir arkadaşımız Tabldot Âmirinin durumuna temas 
etti. Bu arkadaş Anadolu Kulübünde çalışıyordu; tabiî 
orada sigortalı olduğu için daha dolgun bir ücretle ça
lışıyordu. Daha evvel Meclisteki Tabldot Amirliği
ne ekseriyetle yüksek tahsilli arkadaşlar getirdik; fa
kat maalesef her ikisi de iyi netice vermedi; idaresi 
olsun ve gerekse malî yönü bakımından iyi netice al
madığımız için tecrübeli bir arkadaşın getirilmesi dü
şünülmüş ve o zaman 5 nci dereceden bir arkadaş bu
raya tayin edilmiş. Biz, idare olarak kendisinden şim
dilik memnunuz. 

Bunun Levazım Müdürlüğü emrine verilmesi husu
suna bir arkadaş temas etti. Halen Tabldot Amirliği 
mevcuttur; yalnız idare bakımından, Başkanlıkça görü
len bir lüzum üzerine Levazım Müdürlüğüne bağlan
mış; fakat kadrosu yine Tabldot Âmiri olarak devam 
ediyor. 

Parlamentoya devam mevzuuna gelince: Tabiî bu 
eskiden beri hakikaten mühim bir davadır. İnşallah, 
İçtüzüğümüze daha yeni hükümler getirilmek suretiy-
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le, bilhassa Almanya'da tatbik edilen usul gibi, devam 
etmeyenlerin maaşlarının kesilmesi hususu daha iyi bir 
şekle bağlanırsa, belki daha sağlam bir yol bulunmuş 
olacaktır. 

Aldığım notlar bu kadardır. Bilmiyorum, eğer ce
vap vermediğim hususlar varsa, arkadaşlarımız işaret 
buyursunlar onları da cevaplamaya çalışayım. 

Başka sual olmadığına göre, Yüce Heyetinizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görentaş. 
Son söz olarak, Bursa Milletvekili Sayın Halil Ka-

raatlı, buyurunuz efendim. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, Sayın Karaatlı söz sırasını bana devrettiler. Sayın 
Başkanlığa bu konuyla ilgili olarak bir önerge de sun
muş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin 
iradesinin ilk tecelligâhı ve milletimizin dayanağı olan 
yegâne müessesedir, Türkiye Cumhuriyetinin en baş
ta gelen Anayasal bir organıdır. Yasa yapmak, yasa
ları değiştirmek ve hatta Anayasayı değiştirmek yet
kisini kullanması nedeniyle icra ve yargı organların
dan farklı ve üstün yetkileri vardır. îcra organını de
netlemek, değiştirmek, yargı organlarının mahkûm 
ettiğini affetmek gibi, yasama organının üstünlüğünü 
gösteren yetkiler Anayasamızda yer almıştır. 

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinden geç
meyen ve onun iradesine dayanmayan hiçbir kanun 
veya kararın uygulanamayacağı malumunuzdur. 

Son Türk Devletinin, Türkiye Cumhuriyetinin en 
önemli ve en müessir organı Parlâmentodur, Atatürk' 
ün dehasının Türk Milletine hediyesidir. Her yetkili
nin, her şahsın, her vatandaşın, her kuruluşun ve 
kuruluş temsilcisinin Parlamentoya saygı göstermek, 
hürmet hisleriyle meşbu olmak zorunluluğu vardır. 

Hal böyle iken, 1961 Anayasasının uygulanmaya 
başlanmasından itibaren açık veya gizli Parlamento 
düşmanlığı sistemli bir eskilde yayılmaktadır. Parla
menterlerin tezyif edilmesi, Parlamentonun küçük dü
şürülmesi bazı çevrelerin hemen her gün başvurdu
ğu eylem ve propaganda haline gelmiştir. Devletimi
zin ve milletimizin hemen her sorununu Türkiye Bü
yük Millet Meclisini ve demokratik Parlamenter re
jimi kötülemek için vasıta yapmak isteyenler mevcut
tur. 

| Bir taraftan Parlamento çatısı altında bulunup ya
sama yetkisini kullanmayı, öbür taraftan Parlamen
tonun aleyhinde bulunmayı sanat haline getirenlerin 
karşısına milletvekillerinden önce Millet Meclisi Baş
kanının çıkması gerektiği halde; üzülerek ifade ede
lim ki, Meclis Başkanı bu kabil davranışlara karşı 

I çıkmamıştır. 
Sayın milletvekilleri, bazı çevreler Türkiye Bü-

I yük Millet Meclisini Marksizmin, Terörizmin, Maoiz-
min övüleceği yer haline getirme gayret ve çabası 
içindedir. Bu çevreleri Türkiye Büyük Millet Meclisi 

I yönetiminin bilmesi, takibetmesi ve bunlara anında 
cevap verip bu zihniyeti kınaması lâzımdır; bu gerek 
de yerine getirilmemektedir. 

I Diğer taraftan; bu kürsüde Anayasal doğrultuda 
I millet haklarını savunanların, fikir sahiplerinin kar

şısına öfke ve yumrukla çıkılmıştır. Bir parti liderine 
j saldırılmıştır. Marksist eylemcilerin başvurduğu me

totlar, bu kutsal çatının altına getirilmiştir. Türkiye 
I Büyük Millet Meclisi yönetimi bu sakim davranışın 
I karşısına da çıkmamıştır. Ayrıca Sayın Ecevit, bir 

süre önce yapılan bir toplantıda, «Parlamento çoğun
luğunu çağın 10 yıl gerisinde kalmak» ile suçlamış, 

I Parlamento düşmanlarına icazet vermiş, yol göster
miştir. Atatürk'ün fikri ve milletimize hediyesi olan 
Parlamentoya dil uzatmıştır. Parlamentoya hakaret 
etmiştir. Parlamentoya hakaret etmek, Atatürk'e ve 

I milletimize hakaret etmektir, demokrasiye ve hürri-
I yete inançsızlıktır. Millet Meclisi Başkanı, Ecevit'in 
I bu tecavüzüne karşı da susmuştur. Bu nedenle Sa

yın Başkana ve yönetimine Parlamento çoğunluğu-
I nun ve demokrasiye inananların güveni kalmamıştır. 
I Sayın Başkanın bu tutumu, parti taassubunu ve çar

pık zihniyet sahiplerini desteklediğinin delilidir. Cum-
I huriyetimizin 51 nci yılında Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin tarafgir bir Başkan tarafından idaresi ga
rip bir tecellidir. Bu hazin tecelliyi belirtirken Türk 

I Milletinin kahir çoğunluğunun Parlamentodan, de
mokrasiden vazgeçmeyeceğini bu .kürsüden bir kere 

I daha hatırlatmayı yararlı görüyorum. 

I Bir üye, «Sol diktatör eylemciler karşısında, Par-
I lamento üyelerinin eğileceğini» söyleyecek kadar ta-
I lihsiz bir konuşmayı, bu kürsüden yapmıştır. Biz, 

Türk Parlamentosunun hiçbir üyesinin sol dikta kar-
I şısında eğileceğini kabul etmiyoruz. Şayet, böyle bir 
i korkak üye varsa, o da esasen sol dikta karşısında 
I eğilmiş ve şartlanmış olarak buraya gelmiştir. Böyle-
I leri, Anayasa üzerinde yaptıkları yemini unutanlar- -
I dır. Allah'a inananlar ve milletine güvenenler hiçbir 
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diktanın karşısında eğilmezler ve Parlamentoya say
gı gösterirler. 

Milliyetçi Cephe, Allah'a inananların ve milletine 
güvenenlerin, kürsü hürriyetini ve millet hürriyetini is
teyenlerin cephesidir. Bu cepheye dil uzatanların di
lini, Yüce Milletimizin keseceğine inan,yoruz. Bu dü
şünce ve duygularla, Yüce Heyetinizi saygı ve hür
metle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdemir. 
Bu suretle, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli

si yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi üze
rindeki görüşmeler sona ermiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutuyorum: 

a) Cumhuriyet Senatosu 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 20 442 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama hizmetleri 41 010 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 249 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesi bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

b) Millet Meclisi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet- I 
leri 84 159 820 

BAŞKAN — Bölüm üzerinde önergeler vardır, t 
okutuyorum. I 

Bu arada, Sayın özçelik, Ankara Milletvekili Sa- I 
yırı Fikri Pehlivanlı ve Ankara Milletvekili Sayın Or- | 

- 133 

18 Î 2 . 1975 O : 2 

han Alp tarafından imzalanan, ancak 5 imzayı taşı
madığı için geçerli olmayan önergeyi işleme koymu
yorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1975 malî yılı Millet Meclisi Bütçe Kanununa 

bağlı kadro cetvellerinde aşağıda gösterildiği şekilde 
genel idare hizmetleri sınıfında gösterilen 10 personel 
ile yardımcı hizmetler sınıfında yer alan 3 personelin 
teknik hizmetler sınıfına alınmasını arz ve teklif ede
riz. 

Sınıfı D. Unvanı Adedi 

Genel idare hizmetleri 9 Döşemeci 2 
Genel idare hizmetleri 10 Döşemeci 1 
Genel idare hizmetleri 9 Cilâcı 2 
Genel idare hizmetleri 10 Cilâcı 1 
Genel idare hizmetleri 9 Sıva ve Duvarcı 1 
Genel idare hizmetleri 10 Mermerci 1 
Genel idare hizmetleri 9 Boyacı ve Badanacı 2 
Yardımcı hizmetler 10 Boya ve Badana 

Hizmetleri 2 
Yardımcı hizmetler 13 Boya ve Badana 

Hizmetleri 1 
Gerekçe : 
Daha önce teknik hizmetler sınıfında yer aldık

ları halde 1975 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı kad
ro cetvellerinde genel idare hizmetleri sınıfına geçi
rilmiş olan 10 kadronun emsalleri yönünden ayrıca
lık yarattığı bir gerçektir. Kaldı ki aynı unvanları ta
şıyan personelin Millet Meclisine bağlı Saraylar kad
rosunda teknik hizmetler sınıfında yer aldığı, aynı 
kadroların tetkikinden de anlaşılmaktadır. 

Yardımcı hizmetler sınıfında gösterilen 3 kadro
nun ise görev yeri teknik hizmetler sınıfı olduğu hal
de ayrı tutulması ve başka bir sınıfta gösterilmesi uy
gun bir düzenleme olmasa gerektir. îstenen husus yal
nız unvan değişikliğinden ibaret olup bütçeye hiçbir 
malî yük getirmemektedir. 

kayseri Bolu 
Tufan Doğan Avşargil Abdi Özkök 

Ordu Tekirdağ 
Sait Erbil Ömer Kahraman 

îçel 
Süleyman Şimşek 

BAŞKAN — Bölüm üzerindeki diğer önergeleri 
de sırasiyle okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Karma Komisyonunda, Daire Müdürlüğü

ne bağlı 6 ncı dereceden bir hademe kadrosu ile 7 nci 
dereceden diğer bir hademe kadrosunun düşülerek, 
«Teksirci» unvanı ile Kanunlar Müdürlüğü emrine 
verilmesi kabul edilmişti. 

Bu kadroların Daire Müdürlüğü emrinde «Hade
me» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Gaziantep 
Mehmet Bozgeyik 

Kars 

Samsun 
Ali Acar 

Adana 
M. Hulusi Özkul 

Yasin Bozkurt 

. Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi bütçesinin Daire Müdürlüğü bö

lümünün Yardımcı Hizmetler Sınıfından 8 nci dere
cede bir hademe kadrosunun düşürülerek, Kanunlar 
Müdürlüğüne «Teksirci» olarak ve unvan değiştirile
rek Demokratik Parti Grupuna tahsisine delâletinizi 
saygıyle arz ve teklif ederiz. 

Konya Sakarya 
Necati Kalaycı Vedat Önsal 

Çorum Niğde 
İhsan Tombuş Mehmet Altınsoy 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Sayın Başkanlığa 

Millet Meclisi bütçesinin 111 Bölüm, 220 Harca
ma kaleminden 280 000 liranın, Meclis civarında mü
nasip görülecek - bahçede - bir yerde camii şerif in
şası maksadıyle 101 Bölüm, 710 Harcama kalemine 
aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sivas Yozgat 
Enver Akova Mustafa Asri Ünsür 

İstanbul Muğla 
İhsan Toksan Ünat Demir 

Kars K. Maraş 
Cemil Ünal Halit Evliya 

Bursa Hatay 
Cemal Külâhlı Ali Yılmaz 

Balıkesir Urfa 
M. Kemal Al ver Mehmet Aksoy 

Urfa Gaziantep 
Mehmet Celâl Bucak Mehmet özkaya 

Balıkesir 
Behram Eker 

Meclis Başkanlığına 
Meclis bütçesi 111 Bölüm, 220 Harcama kale

minden 280 000 Türk Lirasının, Meclis bahçesinde 
bir cami inşası maksadıyle 101 Bölüm, 710 Harcama 
kalemi (Yapı tesis ve onarım) a aktarılmasını arz 
ederiz. 

Elâzığ Bolu 
Ömer Naimi Barım Harun Aytaç 

Mardin Yozgat 
Fehim Adak İhsan Arslan 

Kars Ankara 
Yasin Bozkurt İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Yozgat Yozgat 
Mustafa Asri Ünsür Ali Fuat Eyüboğlu 

Balıkesir Erzurum 
Behram Eker Gıyasettin Karaca 

Kırşehir Ankara 
Memduh Erdemir Hasan Özçelik 

Gaziantep Van 
Mehmet Bozgeyik İhsan Bedirhanoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mehabetine ve 

mimarî stiline yaraşır, Meclisteki parlamenterlerin 
ve ziyaretçilerin dinî ibadet görevlerini yapabilmeleri 
için yapılmasını lüzumlu gördüğümüz camiin etüt, 
ve inşaatına başlanmasında kullanılmak üzere; 

Millet Meclisi bütçesinin Bölüm 111, Harcama 
kalemi 220 Yurt dışı yollukları faslından 280 000 TL. 
kesilerek; yine Millet Meclisi bütçesinin Bölüm 102 
ve Harcama kalemi 710 Yapı ve tesis faslına aktarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Van 
Hasan Tosyalı İhsan Bedirhanoğlu 

Kars Rize 
Yasin Bozkurt Sudi Reşat Saruhan 

İzmir İstanbul 
Yücel Dirik 1. Fehmi Cumalıoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi bütçesinin 111 nci Bölüm, 220 nci 

Harcama kaleminden 280 000 liranın 101 nci Bölü
mün 710 Harcama kalemine, Büyük Millet Meclisine 
cami yapılması için ilgili bölüme ödenek aktarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Balıkesir 
Ömer Çakıroğlu İlhan Aytekin 

Konya İstanbul 
Bahri Dağdaş Sadettin Bilgiç 

Bursa 
Halil Karaath 
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BAŞKAN — Önergeleri bilgilerinize sundum. 
Şimdi, aykırılık derecesine göre işleme koyacağız. 
Hepsini teker teker okutuyorum efendim. 

(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerge Anaya
sanın 94 ncü maddesine göre mümkün müdür, değil
imdir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Sayın Başkanım; em
rettiğiniz maddeye göre, önergenin gider artırıcı vas
fı yok. Yalnız bir hizmetin gereği olarak bu şekilde 
bir değişiklik yapılmıştır. O itibarla katılmadığımızı 
da ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bünyemizi alâkalandırdığı için Sayın İdareci Üye, 

önergeye katılıyor musunuz? 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 

GÖRENTAŞ (Van) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeye, Komisyon ve İdareci Üye katılmıyor. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz hakkı yok efendim. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas ve arkadaşla

rının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerge Anaya
sanın 94 ncü maddesine göre mümkün müdür, değil 
midir? ' » • 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
VAHlT BOZATLI (Sivas) — Anayasanın 94 ncü 
maddesine aykırı, gideri artırıcı, geliri azaltıcı bir 
yönü yok Sayın Başkanım. Yalnız yine arz ediyo
rum, Komisyon bunu bu şekilde mütalaa etmiş, da
ha evvel karara bağlamıştır. Değişiklik teklifine ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın İdareci Üye, önergeye katı
lıyor musunuz efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 
GÖRENTAŞ (Van) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve İdareci Üye önergeye 
katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
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(Konya Milletvekili Mehmet Necati Kalaycı ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkanım; bi
raz evvelki önerge reddedildiğine göre, artık diğer 
gruplar için de böyle bir şeyi sağlamak gereksiz ka-: 
lıyor, katılamıyoruz, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın İdareci Üye? 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 

GÖRENTAŞ (Van) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

101 nci bölümle ilgili önergeler bitmiştir. 111 nci 
bölümle ilgili önergeler vardır. Bu önergeleri İ l i nci 
bölümde işleme koyacağım için 101 nci bölümü şim
dilik oylatmıyorum, bir takdim tehir yapacağız. 

111 nci bölümü okutuyorum. 

Bölüm Lira 

111 Yasama hizmetleri 97 581 000 
BAŞKAN — Biraz evvel okuttuğum önergeleri 

aykırılık sırasına göre yeniden okutuyorum, işleme 
koyacağım. 

(Sivas Milletvekili Enver Akova ve arkadaşları-: 
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu konuda Sayın Ömer Naimi Ba-: 
rım ve arkadaşlarının, Sayın Hasan Tosyalı ve arka
daşlarının, Sayın Ömer Çakıroğlu ve arkadaşlarının 
da önergeleri vardır ve aynı hususu kapsamaktadır. 

Sayın Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkanım; bel
li bölümler arasında bir aktarma olup, gider artırıcı 
bir yönü yok; ama, ilâve edilmesini arzu ettikleri ka
lemde bir miktar ödenek var. Onun kâfi gelip gelrrii-
yeceğinin takdiri Genel Kurula aittir, arz ederim^ 

BAŞKAN — Sayın İdareci Üye? 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 

GÖRENTAŞ (Van) — Efendim zaten konuşmamda 
da arz ettim; bu bölümde 2 milyon lira paramız var
dır. 280 bin lira ile de zaten esaslı bir hizmet yapı
lamayacaktır. Bu 2 milyon liradan caminin proje 
bedeli falan gayet rahatlıkla ödenebilir. Bu bakım
dan lüzumsuz olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İstenilen şey 
o değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim, bir şey söyleme du
rumunuz yok İçtüzüğe göre. Komisyona sordum 
dinlediniz, İdareci Üye arkadaşımızın beyanını din
lediniz. 

Önergeyi diğer önergelerle birlikte tümünü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu yapılan değişiklik, kabul edilen önergeler mu
vacehesinde 111 nci bölümü tekrar okutuyorum. 
Önergelerle getirilen değişiklik bölüme işlendi, oku
tuyorum, 

Bölüm — 111 
Bölüm Lira 

111 Yasama hizmetleri 97 301 000 
BAŞKAN — Bölümü bu şekli ile oylarınıza sunu

yorum.; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 101'de gerek Hüseyin Abbas ve arkadaş
larının kabul edilen önergesi ve gerekse demin 111 
nci bölümde yapılan değişiklik neticesi aldığı şekil
le 101 nci bölümü tekrar okutuyorum. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 84 439 820 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.. < Kabul 
edilmiştir.: 

112 Millî Sarayların idare ve 
korunması 32 080 300 

BAŞKAN — Bölümle ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1975 malî yılı Bütçe Kanunu 

tasarısının Millet Meclisi kadrolarına ilişik Millî Sa
raylar Müdürlüğü Bölümünün Genel İdare Hizmet
leri sınıfındaki 5 nci dereceden 1 adet Sicil ve Ta
hakkuk Şefi, 7 nci dereceden 1 adet Sicil Memuru 
ve 8 nci dereceden de 1 adet Tahakkuk Memuru kad
roları alınmak suretiyle yeni bir büro teşkili ciheti
ne gidilmektedir. 
, Mezkûr hizmet, yıllardan beri tek memur kadro

suyla yürütülmekte iken, sadece unvan temini mü* 
lâhazasıyte Şeflik kadrosu ihdas edilmek suretiyle 
aynı hizmet, birkaç memurla yürütülmek istenmek
tedir. 

Bu tutum ise, hem bütçeye külfet tahmil etmek
te ve hem de hizmetin yürütülmesinde kırtasiyeciliğe 
yer vermektedir. 

Hizmet akımından ihtiyaç yokken, sırf adam ka
yırmak maksadıyle konmuş bulunan bahis konusu 
kadroların aşağıdaki şekilde değiştirilmesine dair, 
Anayasanın 94 ncü maddesinin "son fıkrasına uygun 
olarak hazırlamış bulunduğumuz işbu önergemizin ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

MilM Saraylar Mürdülüğü 
Sınıfı Derece Unvam Adedi 

G. 1. Hiz. 6 Tahakkuk 
» 7 Memur 
» 8 Memur 

İçel 
Çetin Yılmaz 

Muş 
A. Hamdi Çelebi 

Gaziantep 
Hüseyin Incioğlu 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

Kahraman M araş 
Mehmet Özdal 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

Kars 
Cemil Ünal 

Memuru 1 
1 
1 

Antalya 
Ihsaiı Ataöv 

Konya 
M. Necati Kalaycı 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkanım, gi
der artırıcı, gelir azaltıcı yönü yok; artta idare hizme
tin selâmeti için o şekilde takdir etmiştir. Biz, Ko
misyon kararının muhafazasını ifade ediyor ve katıl
madığımızı beyan ediyoruz. , 

BAŞKAN *- Sayın İdareci Üye? 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 

GÖRENTAŞ (Van) — Efendim, bendeniz de ka
tılmayacağım. Şu bakımdan katılmıyorum; adı ge
çen arkadaşımız 1956 yılının beşinci ayından itibaren 
Millî Saraylarda görev yapmaktâdıf. 1961 yılına 
kadar kontrol memurluğu yapmış, ondan sonra ayni
yat mutemetliği yapmış, bu tarihten itibaren de 14 
senedir Sicil ve Tahakkuk Memurluğu yapmış. Ken
di çalışmasından İdare olarak çok memnunuz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
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. SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Kârabisar) — 
Sayın Başkan, söz verebiliyor musunuz? 

BAŞKAN — Hayır, efendim. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

112 nci bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Bölüm Lira 

900 Transferler 1 192 240 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

bütçeleri kabul edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum^ 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

, BAŞKAN — Programımıza göre Cumhurbaşkan
lığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon yerinde. 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki söz sırasını 

okuyorum: 
Grupları adına söz alanlar; Cumhuriyetçi Güven 

Partisi Grupu adına Sayın Talât Oğuz, Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Mehmet Altınsoy, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Sait 
Erbil, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Pamuk, Adalet Partisi Grupu adma Sayın Yu
suf Uysal. 

Şahısları adına söz alanlar; Sayın Nadir Lâtif 
îslâm, Sayın Ali Sanlı, Sayın Cemil Ünal, Sayın Hü
seyin Cahit Erdemir, Sayın Ali Şevki Erek, Sayın 

~ Rerfizi Yılmaz, Sayın İlhan Aytekin, Sayın Tufan 
Doğan Avşargil, Sayın llhami Çetin, Sayın Azmi 
Yavuzâlp, Sayın Mustafa Asri Ünsür ve Sayın Ke
mâl Ataman. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Oğuz, buyurunuz. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

Cumhurbaşkanlığı 1975 malî yık Bütçesi üzerin
deki Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun görüşle
rini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Söze 
başlamadan evvel, Yüce Parlamentoyu ve Türk 
Devletini şahsında temsil eden Sayın Cumhurbaşka
nım saygı ile selâmlarım. 

DdtğeYti arkadaşlarım; Anayasamız «Yürütme» 
baslığı altında açtığı ikinci bölümde, Cumhurbaşkanı 
müessesesini düzenlemiştir. 1961 Anayasasının hü-

| kümlerine göre Cumhurbaşkanlığı, Hükümet Baş
kanlığından belirli ve önemli çizgilerle ayrılmıştır. 
Meclislerce belli oranda oylarla özel bir usule göre 
seçilen; tarafsız ant içmesinden sonra göreve baş
layıp yetkilerini kullanmasına imkân veren eski Dev
let Başkanlığı sisteminden ayrı olarak, yeni Devlet 
anlayışı ve sosyal hukuk devleti esprisi içinde düzen
lenmiş bir yüce makamdır. 

Anayasamızın 6 ncı maddesine göre; yürütme gö
revi, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından 
yerine getirilir. Dünyada ilk olarak «kuvvetler ay
rılığı» prensibini meşhur Fransız hukukçusu Mott̂  
tesquieu ortaya atmıştır. Bü suretle hukuk devletinin 
esasları, kuvvetler ayrılığı sistemi ile belirlenmiştir. 

Türk toplumunun siyasî ve sosyal yaşantısında, 
Cumhurbaşkanlığı müessesesinin özellikle, sosyal 
hukuk devleti kavramı içinde büyük bir anlam ve 
önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanına bu zaviyeden 
bakılınca; millî dayanışmayı, sosyal adaleti, insan 
hak ve hürriyetlerini, ferdin ve toplumun huzur Ve 

I refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına âlmâyi 
mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün 
hukukî ve sosyal temelleri üzerinde tutmak; «Yurt
ta sulh, cihanda sulh» ilkesini millî mücâdele ruhu
nun, millet egemenliğinin Atatürk devrimlerine ve 
Cumhuriyete bağlılığının tam bilincine sahip olma
nın örneği, sembolü olmak görevleriyle yükümlü ol-

I duğu görülür. 

Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde yap
mış olduğumuz konuşmada da belirttiğimiz şekilde, 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtına ait Kanun 1933 yihâdâ 
çıkarılmış bulunmasına rağmen, değişen ve gelişen 
hayat koşullan karşısında Batı uygarlığına erişmeyi 
amaç edinen Türkiye'de artık bu kânunun, bu ulvî 
müessesesinin siyasî, iktisadî, hukukî ve kültürel ih
tiyâçlarını karşılamaktan çok uzakta bulunduğunu 
ifade etmek isteriz. Bu müessese ile ilgili yasanın, 
1961 Anayasasının esprisi ve getirdiği yenilikler içe
risinde mütalâa edilerek yeni bir yasa tasarısının ha
zırlanması ve süratle kanunlaşması zaruretine inan
maktayız, 

Anayasamız Cumhurbaşkanını Devletin başı ola
rak göstermekte, buna mukabil gerekli gördüğü hal
lerde Bakanlar Kuruluna da başkanlık edeceğini sa
rahatle belirtmektedir. Millî politikanın tayin ve 
planlamasında yeri olan ve bünyesinde Başbakan V» 
bazı Bakanların bulunduğu Mülî Güvenlik Kuruluna 
da başkanlık edeceği gösterilmektedir. Bu temel hü-

I kümler karşısmda Cumhurbaşkanının yürütme orga-
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mnıhdan ayrı değil, tüm olarak Devlet faaliyetleri 
yönünden mütalaa etmek icap eder. Devletin irade
sinin tezahüründeki karar ve tasarruflarda Devlet 
Başkanı sıfatı ile söz sahibi ve karar sahibidir. Bun
ların neticesi olarak, kararnamelerin mevzuubahis 
olduğu her işte, o tasarrufun icra mevkiine konma
sı için Cumhurbaşkanının imzası şarttır. Mevcut 
yasalarımız Başbakanın başkanlığı altında Bakanlar 
Kuruluna, memleketin hayatî davalarıyle ilgili iç ve 
dış sorunların halli için gerekli kararlar almak, pren
siplere varmak, tasarruflarda bulunmak yetkisini 
vermiş bulunmaktadır. Bu yüzden esaslı hayatî ve 
zarurî işlerin dahi bir kararname ile hallinin gerek
mesi sebebiyle bunların Cumhurbaşkanının onayına 
sunulması, bazen zaman bakımından siyasî ve sos
yal alanda gecikmesi muhtemel bazı meselelerle kar
şı karşıya bulunmak mecburiyetinde kalıyoruz. 

Kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması, zaman kay
bına sebebiyet vermemek üzere siyasî, iktisadî ve sos
yal alandaki hizmetlerin yürütülmesinin bir an evvel 
neticeye erişmesini temin bakımından, 1954 yılın
dan beri Başbakanlıkta yapılan çalışma bir sonuca 
bağlanamamış ve bu lüzumsuzlukların ve zaman kay
bına sebebiyet veren formalitelerin önlenmesi için ge
rekli rapor hazırlanmamıştır. 

Bütün bu sorunlara cevap verecek, Devlet haya
tını süratli ve emniyetli bir şekilde harekete geçire
cek, Devlet çarkının hızlı bir şekilde işlemesine im
kân verecek bir çalışma sistemine gidilmesini zarurî 
addetmekteyiz. Kanunlarımızda, tayin kararname
lerinin Sayın Cumhurbaşkanını alâkadar eden kısmı 
da, aynı şekilde bir revizyona tabi tutulmalıdır. Bu 
kararnamelerin kimisinde üçlü müşterek karar, kimi
sinde Bakanlar Kurulu kararnameleri olarak Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurulu imzası şartı vardır. Hat
tâ bazılarında bunun da ilerisinde Cumhurbaşkanının 
onanması şartı da mevcuttur. Kararnamelerin imza 
ve icraya konmaları yönünden bu ahenksizliğin gi
derilmesi kanısını taşımaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhurbaşkanının manevî 
değeri, nüfuzu, nihai karar ve imza sahibi bulunu
şu, Anayasa ve kanunların hâkimiyetinin sağlanma
sında başlıca çare ve teminattır. Cumhurbaşkanı
mız, Devletin ve milletin başında olduğundan mil
letin en tanınmış, sevilmiş, tecrübe ve kudreti kabul 
olunmuş en büyük şahsiyettir. Onun, Devletin sevk 
ve idaresinde büyük bir manevî nüfuz ve tesir icra 
edeceği, alınacak teşriî, siyasî ve idarî kararlar üze
rinde müessir olacağı şüphesizdir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi için Hükümetin teklif 
ettiği 17 356 607 lirayı Bütçe Karma Komisyonu be
nimsemiştir. Bu bütçenin rakamı itibariyle, Cumhur
başkanlığı teşkilâtının azamî itina ve kısıtlamalarına 
rağmen, bu ulvî görevin gerektiği sorunlarla karşı 
karşıya bulunması sebebiyle ihtiyaca tekabül etme
yeceği kanısını taşımaktayız. 

Cumhurbaşkanlığı müessesesinin Anayasal kürüm 
olarak, şahsiyeti her yönde mükemmel bir Devlet 
adamı vasfına haiz olması sağduyulu vatandaşlara 
ve politikacıların gönlüne saygınlık kazandırmıştır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak; de
mokrasiye, parlamenter demokratik sisteme olan 
inanç ve güvenimizi her zaman olduğu gibi, şimdi de 
muhafaza etmenin büyük bir zevki ve mutluluğu 
içindeyiz. Bütün Anayasa kuruluşlarına karşı duy
duğumuz güveni Cumhurbaşkanlığı müessesesine 
ve bilhassa bu müesseseyi temsil eden tarafsızlık ilke
lerini ve Anayasayı kendisine rehber ittihaz eden Sa
yın Fahri Korutürk'e karşı bu duygularımızı içtenlik
le ifade etmek isteriz. 

. Sayın Cumhurbaşkanı, seçildikleri günden beri, 
bütün yurt sorunlarında memleketin ağırlık kazanan 
iç ve dış koşulları karşısındaki tutum ve davranışla
rını, Anayasamızın kendilerine verdikleri görev ve 
yetki sınırları içinde büyük bir vukuf ve dirayetle 
tarafsızlık ilkelerinin ışığı altında yerine getirdiklerini 
görmekle, Türk demokrasisi adına ne kadar iftihar 
etsek azdır. Kendilerine yüce milletimizin bu kürsü
sünden minnet ve şükran duygularımızı ifade etme
yi bir vecibe, siyasî ve ahlâkî bir vazife telâkki ede
riz. 

1973 seçimlerinden sonra C. H. P. ve M. S. P. 
Ortak Hükümetinin kurulmasına kadar 100 gün sü
ren ve ikincisinde de bahis konusu Hükümetin isti-
fasıyle başlayan ve halen devam eden Hükümet bu
nalımlarının rejim buhranına dönüşmemesi için sarf 
ettikleri üstün çabayı; fedakârlık, feragat, tahammül 
fersah fersah bir insanüstü gücü, sabırlı ve köklü 
bir demokrasi anlayışı ve inancı isteyen ve bunları 
simgeleyen çalışmalarını Yüce Meclisin huzurunda 
takdirle ve saygı ile kaydetmeyi bir görev saymakta
yız. 

Çeşitli vesilelerle ve muhtelif yurt sorunları üs
tünde zaman zaman radyo ve televizyon aracılığı ile 
yaptığı konuşmalarında memleketin iç ve dış sorun
larına değinmesi ve bununla ilgili partilerüstü konuş
maları; halkımızın, Sayın Fahri Korutürk'ün kişili
ğinde, Cumhurbaşkanı müessesesine karşı olan sev-: 
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giyi, saygıyı, inancı ve güveni büyük ölçüde artır
mıştır. 

Gerek Ktbrıs harekâtiyle ve gerekse Amerika Bir
leşik Devletlerinin yardımının kesilmesi mevzuunda 
yapmış olduğu konuşmaların, parti liderleri ile olan 
temasların, Atatürk Türkiye'sinde bağımsız bir Dev
letin Cumhurbaşkanı bulunmasının edası ve vakarı 
içinde yapmış olduğu konuşmaların iç ve dış âlem
de müspet tepkiler yaptığım kaydetmek isteriz. 

Değişen ve gelişen hayat koşulları karşısında, 
1974 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesine konulan 
12 614 604 liralık bir bütçenin, bu yıl 5 milyon bir 
artış göstererek 17 milyona çıkarılmasında, gün
den güne ağırlaşan sosyal ve iktisadî koşullar karşı
sında isabet bulunduğunu kaydetmekle yarar görmek
teyiz. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin, Türk Milletine ve 
Sayın Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder; 
Cumhurbaşkanlığı müessesesinde Sayın Cumhurbaş
kanı Sayın Fahri Korutürk'ü ve değerli milletvekili 
arkadaşlarımı saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Oğuz. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Mehmet 

Altınsoy, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

İçinde bulunduğumuz siyasî şartların meydana ge
tirdiği tabloya bir göz atarsak, huzurunuza getirilen 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin mütevazi rakamları üze
rinde hesaba dayalı birtakım eleştiriler yapmak yeri
ne, bu yüce makamın mahiyet ve fonksiyonu üzerin
de fikir beyan etmenin daha da zarurî hale geldiğini 
müşahade ederiz. 

İşte bu nedenle birkaç kalemden ibaret olan 
Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin, genel bütçenin devleş-
miş rakamları arasında âdeta mikroskopik hale gel
miş kemiyeti üzerinde durmayacağız. Bunun yerine, 
nispî temsil sisteminin tabiî neticesi olarak tecelli 
eden Parlamento aritmetiği muvacehesinde; siyasî 
partilerin uzlaşmaz tutum ve davranışlarının da yar-
dımıyle hat safhaya gelmiş olan hükümet buhranı
nın, Cumhurbaşkanlığı makamına yüklediği ağır yü
ke karşılık, bu yüce makamın yetkilerinin hudut ve 
şümulünün ne olduğu ve ne olması gerektiğinden söz 
edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı sa
dece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değil, fors bay
rağında sembolize edilen yıldızlar adedince kurulmuş 

büyük Türk imparatorluklarının da temsilcisi olan 
bir makamdır. Temsil gücü tarihe uzanan bu maka
mın fiilî yetki ve fonksiyonunu Türk Cumhuriyeti
nin kuruluşundan bu yana hülasa edersek, manzara 
şöyle ortaya çıkar : 

1924 Anayasası, Cumhurbaşkanına icra organı 
olan hükümet toplantılarına başkanlık etme yetkisi 
vermişti. Ayrıca hükümetlerin icraatını çerçeveleyen 
kararnamelerin ancak Cumhurbaşkanının imzası ile 
yürürlük kazanabilmesi de bu makamın icrada son 
ve en üstün yetkili makam olmasını temin etmişti. 
Gene 1924 Anayasasında, Cumhurbaşkanının Türki
ye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunları veto 
etme yetkisi yazılı idi. Ancak veto edilen kanunları, 
o zamanın tek meclisi aynı çoğunlukla kabul ettiği 
takdirde, (aynı çoğunlukla yeniden kabul etme yet
kisi vardı), Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen 
kanunu, aynı meclisin, aynı çoğunlukla tekrar kabu
lü, muhakkak telakki edildiği içindir ki, bu Anaya
saya göre, bu makamı işgal eden Cumhurbaşkanların
dan hiçbirisi bu yetkisini kullanma lüzumunu his-; 
setmemiştir. 

1961 Anayasası ise, kabineye başkanlık etme yet
kisini cumhurbaşkanlarına gene tanımış; kanunları 
veto etmesini ise, yeni ve işler bir hükme bağlamış
tır. Bu sebeple, yeni Anayasamızda Cumhurbaşkanı
nın yasama yetkisi üstünlüğü gerçekleşmiştir. Keza 
1961 Anayasasının bu makama verdiği bir yetki de, 
bazı yüksek yargı organlarının bir kısım üyelerini 
seçmektir ki; bu da, bu makama Devletin yargı erki 
ile ilişkili bir üstün fonksiyon temin etmiştir. Ancak, 
son hükümet buhranları, Cumhurbaşkanının yetkile
rini kamuoyunda tartışılır hale getirmiştir. 

1973 seçimlerinden sonra, uzun bir süre Parla
mentodan bir hükümetin çıkmayışı, bin bir pazarlık 
ve kombinezonla kurulan Cumhuriyet Halk Partisi -
Millî Selâmet Partisi Koalisyonunun uzun ömürlü ol
mayışı; bozulan Koalisyon Hükümetinin bir kana
dının, Devleti hükümetsiz bırakıp gitme tehdidi, di
ğer kanadın bir bakanı birkaç bakanlık koltuğuna 
oturtmak suretiyle Hükümeti işgal hazırlıkları; Dev
leti işgal etmek isteyenin de, sokağa atmak isteye
nin de elinden alacak, Parlamentoya dayalı bir hü
kümetin kurulmasında bütün çabaların boşa çıkma
sı; bu kaos devrinin tabiî neticesi olarak, ekonomik 
hayatın tahammülü güç ve hatta imkansız, gittikçe 
artan fiyat fırtınası ile çalkalanması; gene bu hükü
met buhranlarından istifade eden, kanunsuz yürüyüş 
tertiplerinin, okul bahçeleri arkasında tezgâhlanıp, 
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Sokağa salıverilmesi; sokağa düşen nümayişin, mu
kadder olan talihsiz neticeye ulaşıp, kavgaya, arba-
deye, tahrip ve adam öldürmeye dönüşmesi; kamu
oyunda bütün bunları şikâyet için bir merci aramak, 
halk deyimi ile «Devlet Baba» mn baş yetkilisine, 
arz-ı hâl etmek ihtiyacını oluşturmuştur. Halk ara
sında böyle bir merci olarak ilk akla gelen makam, 
Cumhurbaşkanlığıdır. «Halkın sesi, hakkın sesidir» 
fehvasınca, bu kamuoyu bildirisinde elbette hakikat 
payı vardır. Bu nedenledir ki; hükümet buhranları 
muvacehesinde, Parlamentoyu feshetmek veya yeni 
ve erken bir seçim hususunda karar vermek yetkisi
nin, hatta bir koalisyon kurmak üzere, siyasî parti
ler nezdinde etkin rol oynamak yetkisinin, Cumhur
başkanına verilip verilemeyeceği, ilim ve yayım çev
relerinde tartışma konusu olur hale gelmiştir. 

Yukarda arzettiğimiz manzaranın, alaca karanlık 
ışığı altında, kamuoyunda şekillenmemiş bir arzı ola
rak beliren, sıkıntı karşısında sığınılacak bir merci 
olarak tasarlanan bu yetkiyi, mefhum ve müessese
nin hukuk düzeni ve Anayasa literatürü açısından, 
kısaca değerlendirmek lüzumuna inanıyoruz. 

1961 Anayasası, Devlet düzenimizde kuvvetler 
ayrılığı prensibini benimsemiştir. Buna göre yasama, 
yürütme ve yargı müesseseleri, kendi bünyelerinde 
ayrı ayrı görev ve yetkilerle donatılmıştır. Cumhur
başkanı ise bu kuvvetlerin, daha başka bir deyimle 
top yekûn Devletin temsilcisidir. Şimdi, bu sembolik 
makamı, müessir birtakım yetkilerle teçhiz mümkün 
müdür? Elbetteki mümkündür. Bunun Batı demok
rasilerinde pek çok biçimleri ve değişik biçimli ör
nekleri de vardır. Meselâ : Amerika Birleşik Devlet
leri gibi bazı ülkelerde, Cumhurbaşkanı, aynı zaman
da hükümetin de başıdır. Bunun adı «Başkanlık sis
temi» yani prezidansiyel sistemdir. Meselâ, De Gaul-
le Anayasasının Fransa'ya getirdiği sistem gibi hem 
hükümetin mevcut olduğu, hem de Cumhurbaşkanı
nın bazı fiilî etkilerinin mevcut olduğu sistemler de 
vardır. Hemen ilâve edelim ki, bu bahsettiğimiz em
sal şekiller bir sistemdir. Bu sistemlerde mesele, sa
dece bir makamı işgal eden bir muhterem zata, çı
kacak kanunla verilecek bir kısım yetkilerden ibaret 
değildir. Mesele, Anayasa sistematiği içinde bir mü
essesenin bütün hukukî çerçevesiyle oturtulması me
selesidir. 

Hâl böyle olunca, verilen yetkinin kaynağının da 
belli olma» âkla gelmektedir. Başkanlık sisteminde 
Cümbürbaşkaıuna verilen yetkinin kaynağı, bu ma
kama gelecek zatın seçimindeki usul ve şekilden gel

mektedir. Bu sistemde Cumhurbaşkanları halk tara
fından tek dereceli veya iki dereceli seçimle tayin 
edilmektedir. Keza Fransa'da ve benzeri sistemlerde 
Cumhurbaşkanına verilen yetkinin kaynağı, hem 
Cumhurbaşkanı seçimindeki özellikten, hem de bu 
zatın kullanacağı bazı yetkileri halk oyundan, yani 
referandumdan geçirmesi kaydına da bağlanmıştır. 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamı için de fiilî 
ve müessir bir yetki bahis konusu olduğu zaman, bu 
yetkinin kaynağı ve mesnedi de akla gelecektir. Bizim 
Anayasamıza göre Cumhurbaşkanını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi seçer. Millet Meclisi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir uzvudur. Millet Meclisi olma
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi olamaz. O hal
de, Millet Meclisi mevcut olmazsa, Cumhurbaşkanı 
da seçilemez. Bir başka deyimle, Cumhurbaşkanının 
kendisini seçen Meclisi feshetmesi, hukuk mantığı 
açısından imkânsızdır. Bunun mümkün olabilmesi, 
ancak kendi hukuk sistemi içerisinde düzenlenecek 
yeni bir Anayasa tadilâtına bağlıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamıza göre hü
kümeti kuracak zatı Cumhurbaşkanı tayin eder. Ku
rulan yeni hükümet Millet Meclisinden güvenoyu 
alabilirse gerçek hükümet olur. Parlamentoda çoğun
luğu bulunan bir parti mevcut oldukça bu mekaniz
ma kolay işler. Yahut ta, evvelce hükümet kurmak
ta anlaşmış partiler Parlamentoda çoğunlukta ise yi
ne mesele kolay çözülür haldedir. Fakat bu iki halin 
mevcut olmadığı durumlar da vardır. Nitekim, için
de bulunduğumuz durum da bu iki halin dışındadır. 
Böyle hallerde olanlar ise cümlenin malumudur. 

Sayın Cumhurbaşkanı bazı parti liderlerine hükü
met kurma görevi vermiştir. Bu sayın liderler ya hü
kümeti kuramamış, emaneti iade etmişlerdir veya 
kurdukları hükümetler kısa sürede çözülmüştür. Sa
yın Cumhurbaşkanı, siyasî partilerin liderler başkan
lığında hükümetlerle anlaşamadıkları veya anlaşsalar 
da uzun ömürlü hükümetler kuramadıklarını dikka
te alarak, tarafsız bir parlamentere hükümet kurma 
görevi vermiştir. Bu muhterem zatın başkanlığında 
da partilere ve parlamento çoğunluğuna dayalı hükü
met kurulamamıştır. Millet, güvenoyuna mazhar ol
muş hükümet istemektedir, iç ve dış siyasî şartlar 
derhal Meclislere dayalı bir hükümetin teşkilini za
rurî kılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız mümkün 
olan her çareyi denemiştir. Gerekli olan her çabayı 
fazlasıyle göstermiştir. Yüce Meclise kumdan bütçe
nin çıkmasından sonra da bu teşebbüsün devam ede
ceği muhakkaktır. Gene de sonuç alınamazsa ne ola--
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çaktır? Millet, hükümetin bir an evvel kurulmasını 
ve gırtlağını çoktan aşmış derdine çare bulunması
nı bekliyor. Bunu siyasî partilerden bekliyor. Siyasî 
partiler milletle karşı karşıyadır. Erken veya geç, ya-
hutta vaktinde yapılacak bir seçimle millet ve siyasî 
partiler hesaplaşacaktır. Her siyasî teşekkül günahı
nın veya sevabının bedelini milletten alacaktır. Millet 
aynı zamanda siyasî partilerin işi çıkmaza sürükledik
leri bu merhalede bir çıkar yol bulacak, kördüğümü 
açacak bir merci de arıyor. Bu halde de aklına ilk 
hamlede, Türkiye Cumhuriyetinin bir numaralı va
tandaşı olan Sayın Cumhurbaşkanı geliyor. 

Sayın Cumhurbaşkanının yetkilerini ise kanun ta
yin ve tahdit etmiştir. Dokuzyüzyıl bir yüksek otori
tenin hakemliğine alışmış olan bu milletin kültürüne 
uygun ve fakat demokratik cumhuriyetin özünü ze
delemeyecek bir formül bulunmak da yine, parla
mentoların vazifeleri cümlesinden olsa gerektir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin, Cumhurbaşkanlığı 
makamına ve yüce milletimize hayırlı olmasını temen
ni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmsoy. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Meh

met Sait Erbil, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SAİT ER

BİL (Ordu) — Sayın Başkan, saygı değer milletvekil
leri; 

1975 malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerin
de, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu-
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda söz 
almış bulunuyorum. 

Umumî maruzatımdan önce bütçe üzerindeki gö
rüşümüzü açıklamak isterim. 

1975 malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin, israf -
cı bir zihniyetten uzak, tasarrufa arzulanan şekilde 
tanzim ve tertibe özel bir dikkat sarf edilerek- ha
zırlanmış olduğunu memnuniyetle müşahade ve tes
pit etmiş bulunuyoruz. 

Bütçenin, genel bütçe içerisindeki yeri <% 0017 dir 
ve 17 526 801 TL. dır. Kanunî zorunluluklar ve za
rurî fiyat artışları nedenleri ile ancak, 4 638 872 TL. 
lık bir artış getirmektedir. Bu artış oranı geçen sene
ye nisbetle % 34'tür. Bütçenin tetkikinde, bu 
4 638 872 TL. lık artışın 2 290 932 TL. lık bölümü, 
Personel giderleri; 1 776 900 TL. lık bölümü, tüke
tim maddeleri ve malzeme alım ve yapımlarına inhi
sar etmektedir. 

Demirbaş alımlarında ise, geçen yıla oranla 19 000 
TJL. lık bir tasarruf dikkati çekmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçe taslağı hazırlanışında gös
terilen bu gerçekçi davranış yanında, bu sarf usulleri
nin ve bilhassa alımların resmî kuruluşlar muhatap 
alınmak suretiyle yapılmış olması, yüce makamın söy
lentiler dışında tutulmasını sağlamış ve şahıslarca is
tismarına mahal bırakmayacak bir mahiyet arz etmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; huzurunuza gelmişken 
memleketin genel görünümüne kısaca değinmek ve 
Devletimizin en yüce makamına duyduğumuz saygımı
zı özellikle belirtmek isteriz. Bu saygımız her şeyden 
evvel, bu makamın bir ulusu, Orta Çağ karanlığından 
çıkaran ve ona uygar bir nitelik kazandıran ve böyle
ce tüm tutsak uluslara öncülük yapan Devletimizin 
banisi, insanlık idealinin mümtaz siması, eşsiz kahra
man Atatürk'e ve O'nun en yakın silâh arkadaşı, mille
timizin makûs talihini yenen ve Devletimizin inşa tek
nisyeni olan, merhum ve mümtaz insan, İkinci Cum
hurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü'ye aittir. 

Sayın milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı Anayasa
mız gereğince, Türk milletinin birliği ve beraberliği, 
memleketin bütünlüğü, Cumhuriyetin koruyucusu gi
bi görevleri yapan, Devleti ve milleti lâyık olduğu 
şekilde temsil eden yüce bir makamdır. Bu makamı 
işgal etme mazhariyetine erişmiş kimselerin de, Türk 
Milletinin ve Türk Devletinin yüceliğine lâyık, saygılı 
bir kişi olmak iktiza eder. 

Cumhuriyetimizin 6 ncı Cumhurbaşkanı olma şe
refine erişen ve milletimizin sevgi ve güvenini kazan
mış bulunan Sayın Fahri Korutürk'te, şahsî nitelikle
rinin yanında, seleflerinin tutum ve davranışlarının ba
zılarını örnek almak ve bazılarından da tecrübe edin
mek suretiyle, görevini içtenlikle yürütmeye çalışmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, malumunuz olmasına rağmen, 
Cumhurbaşkanının görevlerinin belli başlılarını kısaca. 
arz etmeme izin veriniz. Anayasamızın ilgili maddele
ri gereğince; Cumhurbaşkanı, Devletin ve yürütmenin 
başıdır. İçte ve dışta Türk milletini ve Devletini tem
sil eder, Millî Güvenlik Kurulu Başkanıdır. Hüküme
te gerektiğinde başkanlık eder, yasaların ikinci kez gö
rüşülmesini gerekçeli olarak isteyebilir. Yaşama ve 
yargı organlarına, Genelkurmay Başkanlığına atama ya
par, özel af ilân edebilir. Bu açık görev ve yetkilerin
den başka, tarafsız tutumu ile Devlet kurumları üze
rinde güven ve moral etki sağlama gibi etkin ve yüce 
görevleri de vardır. 

Muhterem milletvekilleri; bir anımdan yararlana
rak, millî bir arzuyu yüce makama iletmek isterim: 
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Merhum Cemal Gürsel'in içinde bulunduğu küçük 
bir heyetin kendisini ziyaretleri sırasında yaptığı konuş
masında, şikâyet ve üzüntüsünü belirtme sadedinde, 
«Çankaya Köşkünün bahçe ve müştemilâtının, altyapı 
tesislerinin bir arızası halinde onarımı için yer tespiti 
gösteren bir planın bulunmadığını veya ilgisizlik yü
zünden zayi olmuş olabileceğini; Cumhurbaşkanlarına 
verilen hediye ve. gönderilen kitapların, mukabili he
diyelerin Makamın tahsisatından karşılandrğı gerekçe
siyle, bu hediyelerin birer mikrofotoğrafmı çektirerek, 
demirbaş olarak kaydedilmelerini usul haline getirdik
lerini» ifade buyurmuşlardı. Söz konusu plan şayet 
bulunmadıysa, temini cihetine gidilmesini; bilhassa he
diyeler konusundaki asil hareketinin inkitaa uğrayıp 
uğramadığının ilgililerce açıklanmasını, uğramış ise 
yeniden ihyasını dileriz. 

Ayrıca, istişareye önem verdiğini memnuniyetle iz
lediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Parlamento ile 
olan ilişkilerini, tüm parlamenterlere yaygınlaştırmasın
da zaruret ve karşılıklı yarar mülâhaza ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; buraya kadar Yüce Ma
kamın görev.ve sorumluluklarından bahsettim. Şimdi, 
bu görevin ifasında kendisinden daima her türlü vasıf 
gereğini beklediğimiz ve bugüne dek en çetin koşullar 
içinde bu görevini yapan ve böylece millî saygınlık ve 
güveni sağlayan ve bizleri mutlu kılan Sayın Cumhur
başkanımıza, Anayasamızın vaz geçilmez unsurları 
olan siyasî partilerin ve Yüce Meclisimizin muhterem 
parlamanterlerinin ne ölçüde yardımcı olabildiklerini 
belirtmek isterim. Durum, hiç de iç açıcı değildir. 
Merhum ve muhterem îsmet Paşanın, «Dünyada ye
ni bir nizam kurulur; Türkiye de, orada yerini alır» 
sözünü söylediği dış koşullar, bugün de aynen mev
cuttur. Başta Kıbrıs sorunu, kıta sahanlığı, Türk -
Yunan ilişkileri, Amerikan ekonomik ve askerî yar
dımının kesilmesi, silâh sevkıyatının durdurulması ve 
Orta - Doğu bunalımı gibi dış millî sorunlarımızın 
yanında; Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği 
üzere, bütün dünyada etkisi görülen ve hükümetleri 
tedbir üstüne tedbir almaya zorlayan ekonomik orta
mın doğurduğu hayat pahalılığı, enflâsyon ve işsiz
liğin giderilmesi ve nihayet idareyi seçimlerden, Hü
kümet değişikliklerinden en az şekilde müteessir hale 
getirecek ve görevlilere, yetkileri nispetinde sorum
luluk getiren idarî reform kanunlarını çıkartmak gibi 
iç millî sorunlarımız da ortada durmaktadır. 

Seçimlerden bu yana geçen 16 aylık sürenin ya
rısı müstafi hükümetlerle yürütülmekte ve bu hükü
metler, bazı siyasî partilerce - belki de arzulandığı 
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için - âdeta normal bir hükümet görünümünde kay
dırılmaya çalışılmaktadır. Halbuki, sadece millî bir 
görev duygusu ve zorunluluğu karşısında, müstafi bir 
hükümetin başbakanı olarak göreve devam zorunda 
kaldığı belirten Sayın Sadi Irmak, iyiniyeti ve ça
basına rağmen, Hükümetin bahse konu malî sorun
larımızı çözmede beli bükük ve güçsüz olduğunu ka
bul ediyor ve siyasî partilerimizi, Parlamentoya da
yalı güçlü bir hükümet kurmaya çağırıyor. 

tç ve dış koşulların ve millî sorunlarımızın bu de
rece güçlük arz ettiği bir ortamda Türkiye, demokra
tik kuralları savunma gerekçesiyle, güvenoyundan 
yoksun bir hükümetle yönetilmekte, gençlik arasında 
silâhlı çatışmalar ve kıtallar gittikçe hızını artırmak
tadır. Siyasî partilerimiz hâlâ, Parlamentoya dayalı 
bir hükümet kuramamanın bunalımı içinde vakit ge-i 
çirmektedirler. Bu acı gerçekler karşısında siyasî par
tilerimiz, artık bu durumdan sıyrılıp; demokratik re
jimin korunması ve işlemesi yolundaki son çare olan 
milletin hakemliğine; yani erken seçime müracaat et
melidirler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görevini 
ifada kendilerine yardımcı olmalıdırlar. Aksi davra
nışın sürdürülmesiyle doğabilecek sonuçtan gene de 
milletimiz zarar görecek ve elinde olmayarak ve iste
meyerek Parlamentomuz adına gene Yüce Milletimiz 
üzülecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Yeni bütçenin ma
kama hayırlı ve uğurlu olması dileğimle Cumhurbaş
kanımıza, Yüce Milletimizin sayın üyelerine şahsım 
ve Grupum adına içten saygılarımı sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbil. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet 

Pamuk, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET PAMUK 
(Kahraman Maraş) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

1975 malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesini görü
şüyoruz. Bu bütçenin müzakeresinde, Millî Selâmet 
Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. Bu münasebetle Yüce Mec
lisi, Millî Selâmet Partisi Grupu adına saygı ile se
lâmlarım. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi 1975 yılı için 
17 526 801 lira olarak tespit edilmiştir. Geçen yıl, 
12 887 969 lira iken, bu ,yıl, 4 638 842 lira artışla, 
17 526 801 liraya baliğ olmuştur. Cumhurbaşkanlığı 
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bütçesi için, bu rakamın fazla olmadığı kanaatinde
yiz, ancak genel bütçeye göre artış oranı fazla görül
mektedir. Bu artışın da özellikle, personel giderleriy
le, tüketim maddeleri ve malzeme alımlarında olduğu 
dikkati çekmektedir. Ayrıca, tazminat ve ödüller bö
lümünde de, 1 milyona yakın artış vardır. Bunların 
yanında «transfer», yani Sayın Cumhurbaşkanının 
fakir vatandaşlara, fakir talebelere, dernek, birlik, 
sandık, kurum, vakıf ve benzeri teşekküllere yapa
cağı yardıma ayrılan meblâğ azdır. Bu, 160 binden 
170 bine çıkarılmıştır. Bunlarla beraber bu bütçeye 
müspet oy vereceğimizi arz ederim. 

Bunu böylece işaret ettikten sonra, bazı önemli 
hususlara temas etmek istiyorum ki, bunların başın
da Hükümet buhranı gelmektedir. Bunun için aşağı
da temas edeceğim hususlara yer veriyorum. Bu buh
rana kim sebeboldu neden bu kadar uzadı? Buhran
ları kimler meydana getirdi? Bunun izahına çalışaca
ğım. 

Muhterem milletvekilleri; 14 Ekim 1973 genel se
çimleri hiç bir partiye yalnız başına Hükümet kurma 
imkânı vermemiştir. Bunun neticesinde, millî bera
berlik hükümeti, azınlık hükümeti ve koalisyon hü
kümeti gibi modeller üzerinde durulmuş, bazı alter
natifler de denenmiştir. Üçbuçuk aya yakın bir za
man sonra, Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Koalisyonu kurulmuştur. Bu üç aydan fazla 
süren hükümet buhranı sırasında, hükümet kurulma
sı hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarını 
şükranla anıyoruz. 

18 Eylül 1974'te Sayın Ecevit'in tek taraflı olarak, 
Hükümeti bozmasıyle yeni bir hükümet buhranı or
taya çıkmıştır. Bu ikinci hükümet buhranının doğma
sına ve uzamasına tek taraflı, hissî ve partizanca tu-
tumuyle Saym Ecevit sebebolmuştur. Hükümetin 
en güçlü anında, tam hizmet yapacağı bir sırada Ko
alisyon Hükümetinin hangi şartlar altında kuruldu
ğunu düşünmeden, birtakım yanlış hesaplar peşine 
düşerek, Sayın Ecevit'in işleyen Hükümeti bozması, 
hükümet buhranına, hükümet kurma hususundaki 
olumsuz önerileri de, buhranın uzamasına sebebol
muştur. Kendisine koltuk değneği arayıp bulamayan, 
azınlık hükümeti kuramayan, acele seçimi başarama
yan Sayın Ecevit, bu sefer de kanlı olayların müseb
biplerini masum gösterme gayretine düşmüştür. Bu 
tutumları anarşiyi körüklemektedir. Bütçenin tümü 
üzerinde C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Bay-
kal, sağı kastederek, «Kerbelâ'da Hasan Hüseyin'i 
şehit eden bunlardır» sözleriyle, İrlanda'da olduğu 

gibi, Türkiye'yi de bir mezhep kavgasına sürüklemek 
istemektedir. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Onlar konuşur
ken sen uyumuşsun. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Pamuk. 
MEHMET PAMUK (Devamla) — Keza şahsı 

adına konuşmasında, «Terörizmin sağı solu yoktur. 
Terörizmin sağma karşı çıkmayan insanlar, günün 
birinde soldan gelecek terörizmin karşısında boyun
larını eğmek mecburiyeti içinde kalırlar» cümlesiyle 
de sol terörizmi methetmekte ve körüklemektedir. 

Diğer taraftan; bir meslek kuruluşu olan TÖB >•>. 
DER siyasî ve kışkırtıcı bildiriler yayınlayarak, so
kaklara afişler asarak anarşik olaylara sebebolmak-
tadır. Bu son kanlı olaylarda özellikle Malatya'da da 
camiden çıkan masum halkın üzerine ve Devlet kuv
vetlerine makineli tüfeklerle ateş edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, biz bunları bütün so-
romluluğu üzerinde taşıyan Sayın Cumhurbaşkanı
mızın bütçesinde konuşmayacağız, ona bu hali arz 
etmeyeceğiz de kime edeceğiz? 

Dış münasebetlerimizce gelince; Kıbrıs Barış Ha
rekâtı hedefine ulaşmıştır. Ancak, Kıbrıs meselesi ni
hai çözüme bağlanmamıştır. Kıbrıs zaferini masa ba
şında da perçinlemek mecburiyetindeyiz. Bu hususta 
coğrafi temele dayalı - Millî Selâmet Partisinin gö
rüşten istikametinde - Federe Türk Devletinin ilânı 
atılmış bir müspet adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımı
zın Kıbrıs zaferindeki önemli katkılarını da hatırlat
mak istiyoruz. 

Amerika'nın yardımı kesmek istemesi önemli de
ğildir. Asıl önemli olan, Amerika'nın tek taraflı ola
rak yardımı kesebilmesidir. Bu, aslında bizim için 
faydalı olmuştur. Bundan sonra inşallah Türk harp 
sanayiinin kurulacağına inanıyoruz. 

Kıta sahanlığı ayrı bir meseledir. Bütün bunlar 
gözönüne alınırsa, Hükümet buhranının uzamaya ta-: 
hammülü olmadığını görürüz. İşte bunun için bu hu
suslara temas ettim. 

Bu hadiseler bize şunu göstermektedir ki, anarşik 
olaylara dur diyecek, üniversiteye çalışma imkânı ve
recek, pahalılığı önleyecek, temel gıda madde sıkın
tılarını giderecek, dış ülkelerle münasebetlerimizi ye
niden tanzim edecek, partilere dayalı güçlü bir hü
kümete ihtiyaç vardır. Bundan önceki hükümet buh
ranının çözülmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sa
mimî gayretlerini bu sefer de esirgemeyeceğine inanı
yor ve bekliyoruz. Çünkü bizzat kendileri demokra-
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siye inanmış bir kimse olarak her teşebbüsünde de
mokrasiden ayrılmadığını göstermiştir. 

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanlığı seçimi an
cak birkaç turdan sonra sonuçlanabilmiştir. Zor şart
lar altında göreve başlayan Sayın Cumhurbaşkanı, 
memleketin normal demokratik düzene girmesinde 
önemli roy oynamıştır. 14 Ekim seçimleri, dürüst ya
pılmış bir seçim oldu. Demokrasiye dönüşümüz bü
tün dünyada itibarımızı artırmıştır. 

Tarafsızlık prensiplerine saygılı olduğunu bildiği
miz Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı esaslar tahtın
da yeni hükümetin kurulması için aynı çabayı göste
receğine inanmaktayız. 

Beş aylık Hükümet buhranının daha fazla uza
masının yarar değil, zarar getireceği kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; 1975 yılı Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesi hakkındaki Millî Selâmet Partisinin görüşle
rini Yüce Meclise böylece arz etmiş bulunuyorum. 
Bütçenin Devletimize ve Milletimize, hayırlı olması 
dileğiyle Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Devlet Başkanımıza ve Yüce Meclisimize saygılar su
narım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamuk. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yusuf Uysal, 

buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
A. P. GRUPU ADINA YUSUF UYSAL (İs

parta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanlığı 1975 malî yılı bütçesi üzerinde 

Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz edeceğim. 

935 yıldır tarih yapan, üç kıtada kavimlere ada
let, barış ve medeniyet götüren büyük Türk Devle
tinin Cumhurbaşkanlığı Bütçesini görüşüyoruz. Bu 
vesile ile, Devletimizin içinde bulnduğu şartlara te
mas etmekte fayda vardır. 

ulaşmak imkânı bulunamamıştır. Karşılıklılık esasına 
dayanan Amerikan yardımı kongre kararıyle kesil
miştir. 

Kısaca temas ettiğimiz şartları yaşayan Türkiye'
miz en uzun hükümet buhranı içindedir. Buhranın 
aşılabilmesi ve sıkıntıların giderilebilmesi, Meclislere 
dayalı ve güvenoyu almış bir hükümetin kurulmasına 
bağlıdır.. Türk halkı, Devletimizin başının, hükümet 
sorununa çözüm getireceğine inanmaktadır. 

Aldığı bir iptal kararıyle bir kısım suçluları affe
den Anayasa Mahkemesinin görev ve yetki anlayışı, 
siyasî huzursuzluğa bir unsur daha katmıştır. Ana
yasa Mahkemesince affedilen komünist anarşistler, 
okullarda boykot kararı uygulatmak suretiyle Türk 
gencinin öğrenim hürriyetini tehdit etmektedirler. 
Açıkça «halklar» dan bahsetmek suretiyle Devletimi
zi yıkmaya, ülkemizi ve milletimizi bölmeye matuf 
eylemlere girişmişlerdir. Belli bazı mihraklar, bir kı
sım öğretmenleri de kendi yönlerinde eylemlere it
mek suretiyle, içpolitikada, memuru taraf tutma gay
reti içindedir. 

Devletimizin, her türlü saldırıyı kaynağında bas
tırmaya muktedir bulunduğuna ve icbarısın vakit 
kaybetmeden tesis edilmesi gereğine inanıyoruz. 

Bin yıla yaklaşan hayatında Türk Devleti, en 
kötü şartlar altında her türlü müşkülü yenmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, sonsuza kadar ya
şayacak Devletimize, milletimize ve Devletimizin 
Başkanına uğur getirmesini diliyor; Grupum adına, 
Yüce Meclisi saygıyla selâmlıyorum. (A. P. sıraların
dan alkışlar...) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Şahısları adına Sayın Nadir Lâtif İslâm, buyuru

nuz. 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi vesilesiyle, görüş ve te

mennilerimi sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Sözlerime, Yüce Heyetinize ve Devletimizin 
ve milletimizin birleştirici sembolü olarak Sayın Cum
hurbaşkanımıza saygılarımı sunarak başlamak istiyo
rum. 

Yüksek malumunuz olduğu gibi, Cumhurbaşkanlı
ğı makamı, milletçe tercih ettiğimiz demokratik par
lamenter sistemin üç anataşından birini teşkil etmek
tedir. Bu nedenle, sistemin öteki temel taşlarından 
olan ve millet hâkimiyetini temsil eden Parlamento 
ve Parlamentoya karşı sorumlu olan Hükümet arasın-

1973 genel seçimlerinden sonra, süratle gelişen ve 
yoğunlaşan, ekonomik ve siyasî olayları gözden ge
çirmeden, millî meselelerimize teşhis koymak imkâ
nı yoktur. Yanlış alınan kararlar ve takibolunan po
litika sonucu halkımız, ekonomik sıkıntıların gittikçe 
daralan çemberi içine girmiştir. Halkın, ihtiyacı olan 
en basit tüketim maddeleri yok olmuş, hayat paha
lılığı ve enfilâsyon zirvesine ulaşmıştır. Dış politika
da Türkiye'miz bir yalnızlığın içine titilmiş, uzun sü
ren dış ilişki ve dostluklarımızın sonucu elde edilen 
dış itibar yavaş yavaş harcanmıştır. Kıbrıs'ta elde edi
len durumun idamesi, bütçemize büyük külfetler yük
lemeye devam etmiş ve henüz nihaî bir anlaşmaya 
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da bulunması gerekli uyum ve ahengin sağlanması ve 
işlerliğin korunmasında üçüncü anaunsur olan Devlet 
Başkanına önemli bir rol ve görev düşmektedir. 

Cumhurbaşkanı bir tek şahıs olduğuna göre, bu 
görev münhasıran Cumhurbaşkanına düşmektedir. 

1973 genel seçimlerinden sonra Millet Meclisinin 
saldalyelerindeki dağılma durumu, milletçe alışık ol
madığımız bir tabloyu, 1961 yılından bu yana ikinci 
defa ortaya çıkardı. 100 gün devam eden bir Hükü
met buhranından sonra, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Millî Selâmet Partisi Koalisyonu kuruldu. Böylece de, 
henüz Hükümetin kurulmasından önce ortaya çıkmış 
olan, «seçimlerin yenilenmesi» görüşü geçerliliğini kay
betti. 

Yedibuçuk ay kadar devam eden bu Koalisyondan 
sonra, malum sebeplerle, koalisyon, kendi büyük orta
ğı tarafından bozulunca, bu defa yeni bir Hükümet 
buhranı ortaya çıktı. 

Olayların gelişmesiyle, buhranın, Cumhuriyet Halk 
Partisinin katılmayacağı bir Hükümetin kurulabilmesi 
ile zail olabileceği kanaatleri belirmeye başladı. Komü
nizm tehlikesinin memleketi büyük ölçüde tehdit et
meye başladığı anafikrinde birleşen partiler arasında
ki bu görüş birliğinin ifadesi olarak, «Millî Cephe» ve
ya «Milliyetçi Cephe» adı da verilen bir blok meyda
na geldi. Bu blokun Millet Meclisinde sağlayabilece
ği oy sayısının 218'e kadar yükseldiği ortaya çıktı. An
cak, kesinleşen bu duruma ve ayrıca bu partilerce va
ki görev verilmesi taleplerine rağmen, Sayın Cumhur
başkanı tarafından gerekli görevlendirme elan yapıl
madı. Bu görevin verilmemiş olmasının sebepleri ara
sında, Sayın Cumhurbaşkanının, kurulacak bir yeni 
Hükümetin Millet Meclisinden asgarî 226 oy alabile
ceğinin kesinlik kazanmasını beklediği görüşü ortaya 
konulmaktadır. 

Ancak, görev verilmeyişinin asıl sebebi bu mudur? 
Bilmiyoruz. Eğer başka sebepler var ise, bunlar de
mokratik rejimin ölçüleri içinde açıkça ortaya konul
madıkça, üzerinde fikir yürütmeye de imkân göreme
yiz; fakat gerçekten, geciktiriliş sebebi güven oyu 
alıp alamama meselesi ise, bunun da demokratik tea
müller içinde yeterince ikna edici gelmediğini belirt
mek isteriz. 

Filhakika, bir defa demokratik teamül ve tatbika
ta göre, görevlendirmeler ekseriya Parlamentoda ço
ğunluk teşkil edilmeden ve çoğunluğu teşkil etmek 
üzere yapılır. Yeterli sayıyı bulma teşebbüsleri, res
men görevlendirmeden sonra başlayabileceğine göre, 

Millet Meclisindeki milliyetçi blok veya Milliyetçi Cep
he denilen blokun dışında, Demokratik Parti ve Cum
huriyet Halk Partisi arasında en çok sandalyeyi ihti
va etmesine göre görevlendirme, bu blok mensupları 
arasından ve vakit geçirmeden yapılabilmelidir. Bu gö
revlendirmenin geciktirilmesindeki ve beklemedeki se
bepler arasında, bu teşebbüsün de sonuç vermemesi 
tehlikesi karşısında Parlamentonun itibarımn sarsılabi-
leceği görüşleri de ileri sürülmektedir. Ancak, bu gibi 
görüşlere katılmak mümkün değildir. Filhakika, parla
mentoların itibarı hükümet buhranlarının uzamasından 
ziyade, onların mahiyet ve sebepleriyle daha çok ilgi
lidir. Diğer bir söyleyişle, parlamentonun itibarı bir 
hükümetin ne kadar zamanda kurulabildiği ile değil, 
normal usuller, demokratik teamüller ve Anayasa öl
çüleri içinde kalınıp kalınmaması ile daha çok ilgili
dir. 

Bunun yakın bir örneği, son Cumhurbaşkanı se
çimlerinde görülmüştür. Filhakika, 1973 yılında yapı
lan Cumhurbaşkanı seçiminde sonuç ilk turda alına
mamış ve durum Cumhuriyet tarihinde ilk defa vaki 
olmuştur. Turların sayısı çoğalmış ve adeta bir buh
ran doğmuştur; fakat bununla Parlamentonun itibarı 
sarsılmamış, bilâkis, seçimin uzaması ve bilinen şekil
de şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Korutürk'ün, Par
lamentonun serbest iradesi ile seçilmesi, Parlamento
nun iradesini sarsıcı değil, bilâkis kuvvetlendirici bir 
sonuç hâsıl etmiştir. Böyle olmayıp da, daha öncele
ri olduğu şekilde, «seçim ilk turda bitmelidir» düşün
cesiyle hareket edilip, bilindiği şekilde, başka bir ada
yın Cumhurbaşkanı seçimi ile sonuçlanmış olsaydı, 
Parlamentonun ve hattâ Cumhurbaşkanının makamı
nın itibarı asıl o zaman zedelenmiş olabilirdi. 

Burada tekrarda fayda vardır ki, Parlamentonun 
itibarı, buhranların içinden ne kadar süre içinde ge
çildiğinden çok, nasıl geçildiğinde gerçek ölçüsünü bu
lur. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Parlamento bu sonu
ca kendi içbünyesindeki çalışmalarla ve gayretlerle 
ulaşabilmiştir. Bunun gibi, Hükümet kurmak ve Hü
kümet buhranından çıkmak ve Parlamentonun itibarını 
korumak da, bu yoldaki çalışmaları normal ve vasa
tı içinde sürdürmekle mümkündür. Yüzme öğrenmek 
ve bunda başarı kazanmak için nasıl ki, mutlaka su 
içinde çalışmak gerekli ise, Hükümet buhranından sıy
rılmak ve Parlamentonun itibarını gerçekten kurtar
mak ve korumak için de, bu çalışmaların Anayasa ve 
demokratik kurallara göre asıl vasatını teşkil eden Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içinde, bu vasat içinde gay-
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ret gösterilmesi ve ara vermeden devam edilmesiyle 
kabildir. 

Hükümet buhranından çıkma çalışmalarının önem
li bir noktası, bunun başlangıcını ve muharrik kuvve
tini teşkil edecek olan, Cumhurbaşkanınca yapılacak 
olan atama, .yani görevlendirmedir. Bu görevlendir
me yapılmadıkça, belli bir kimse resmî gjrevli sıfatım 
almadıkça, etkili bir Hükümet kurma gayretinden ve 
hattâ buhranın mevcudiyetinden bile bahsedilemez. 
Buhran, bütün faktörler tamam olduğu halde, sonu
cun elde edilememesi halini ifade eder. Halbuki, gö
revlendirme yapılmış olmadıkça, ortada faktör nok
sanlığı var demektir. Noksan faktörle sağlam netice, 
doğru netice alma imkânı tasavvur olunamaz. Bu ne
denle, Cumhurbaşkanının bu oksan faktörün tamam
lanması sonucunu verecek olan görevlendirme işini, 
önemli bir merhale olarak kabul buyurmaları, işin 
mahiyetine en uygun ve normal bir yol olur. 

Sayın milletvekilleri, birçok masallarda görüldüğü 
gibi, eskiden padişahlar, devlet reisleri, halkın, efkâ
rı umumiyenin düşüncesini anlamak için tebdili kıya
fet ederlerdi. Tabiî bugün, asrımızda, efkârı umumi
yenin temayüllerini öğrenme yolları başkadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, demokrasinin işletilmesinde ve 
korunmasında, belki seleflerinin bir kısmından çok 
daha farklı güçlükler içinde bulunduğunu kabul et
mek hakşinaslık olacaktır ve bu güçlüklerin ağırlığı 
nispetinde çarelerinin de güçleşeceği tabiîdir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, demokrasimizin rast
ladığı güçlükleri bertaraf edebilme gayretleri içinde, 
Türk Milleti ve kamuoyu ile diyalog kurma yolundaki 
bütün imkânları değerlendirmek istemelerini memnuni
yetle karşılamaktayız. Zaman zaman irat buyurdukla
rı konuşmalar ve mesajlar, özellikle samimî beyanlar 
olarak büyük değeri haizdirler. Bu arada, aynı diya
logun Parlamento üyeleriyle de kurulabilmiş olması
nın, edinmek isteyecekleri bazı intibaları daha kestir
me, daha etkili ve daha kısa zaman içinde elde etme 
imkânlarını kendilerine verebileceğini düşünüyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Parlamento üyeleriyle da
ha yakından kuracakları diyalog ve daha yakın temas, 
zannımızca, kendilerinin kanaatlerine de daha uygun 
çözümler ve gelişmeler getirebilecektir. Daha önceki 
Cumhurbaşkanları gerçekten bu yola başvurmakta, ya 
seçimleri takibeden devrelerde veyahut da başka uy
gun vesileler içinde Parlamento üyeleriyle, grup grup 
veya topluca tanışmakta faydalar, görmekteydiler. Bu 
teamülün devamının, Sayın Cumhurbaşkanımızın iki 

yıldır izledikleri tutuma da uygun ve onu tamamlayı
cı bir katkı teşkil edeceğine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, sizlerimi tamamlarken, Devle
tin ve milletin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaş
kanına, tarihî mesuliyetlerinin büyüklüğü ve ağırlığı 
ölçüsünde, yürekten, başarılı hizmetler diler, Cumhur
başkanlığı bütçesinin başta Milletimize, Cumhurbaşka
nımıza, Dairesi mensuplarına hayırlı olmasını Allah' 
tan niyaz eder, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Buyurun Sayın Görentaş. 
MİLLET MECLÎSİ İDARECİ ÜYESİ MUSLİH 

GÖRENTAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi hatibi arkadaşımız bir 
hususa temas ettiler; bu mevzua cevaplarımı arz et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Köşkün altyapı planlan vardır. Bunlar Bayındır
lık Bakanlığınca hazırlanmaktadır. 

Hediyeler mevzuunda da Sayın Cumhurbaşkanı
mız çok hassastırlar; hediyeler, mümkün mertebe 
kabul edilmemektedir ve bu hususta hariciyeye de 
katî direktif verilmiştir. Kabul edilen hediyeler de, 
yerine göre, Devlet müesseselerine veya müzelere ve
rilmektedir. Meselâ Polonyalılar, Kopernik'e ait, bir 
hatıra değeri olan hediyeyi kendilerine takdim etmiş
ler ve bu, MTA nın müzesine verilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, seçildiğinin ilk hafta
sında ayrıca bir tamimle «Akrabası olduğunu ileri 
sürerek bazı müesseselerle temas etmek isteyeceklere 
iltifat edilmemesini» emretmişlerdir. 

Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımız bu hu
susta hakikaten büyük bir hassasiyetle bu mevzular 
üzerinde durmaktadır. 

Ayrıca, son konuşan arkadaşımız da, «Parlaman-
terlerle temas» mevzuuna işaret ettiler. 

Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu müteaddit de
falar emretmişlerdir; büyük bir fayda mülâhaza et
mektedirler. Yalnız, bu mevzuda, tabiî, esaslı bir 
plan veya mevzuat hazırlanırsa daha faydalı olacağı 
kanısı ileri sürülmektedir. İnşallah bu da temin edi
lecektir. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Görentaş, bir sual var, bir 

dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Arsan, buyurunuz sualinizi sorunuz, efen

dim. 
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MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşımdan bir sorum olacak. Konuş
macı arkadaşlar beyan ettiler; 3,5 aydır Hükümetin 
kurulamaması veya görevlendirmemede temel neden 
nedir? 

2. 226 katî oy, bir hükümetin kurulması için 
Anayasanın öngördüğü bir rakam mıdır ki, bu, bek
leniyor havası kamuoyuna yayılmaktadır. 

3. Şayet böyle bir rakam ortaya çıkmazsa, hü
kümet kuruluşu mümkün olmayacak mı? 

4. Bunun tespit yeri Sayın Cumhurbaşkanlığı 
makamı mıdır, yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi 
midir? 

Bunların cevabını rica ediyorum. 
MİLLET MECLÎSİ İDARECİ ÜYESİ MUS-

LİH GÖRENTAŞ (Devamla) — Efendim, bu, tama
men Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsı ile ilgili bir 
husustur. Buna katî cevap arz etmeme imkân yok
tur. Yalnız, tabiî, Sayın Cumhurbaşkanımız devamlı 
olarak grup temsilcileri ile, parti liderleri ile temas 
halindedir. Elbetteki bir çözüm yolu bulunacaktır 
buna; fakat bu 226 rakamının temin edilip edilme
mesi mevzuu tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın 
takdirine tabidir. 

O bakımdan, bu hususa cevap veremeyeceğim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görentaş. 
Şahsı adına Sayın Ali Sanlı, buyurunuz efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 

Tüm anayasalarda - demokratik rejimi kabul eden 
anayasalarda - genellikle «yürütme yetkisi» diye ad
landırılan organın başında devlet başkanı bulunmak
tadır. Bizim Anayasamızın 6 ncı maddesi ve yürütme 
bölümüne ilişkin 95 nci maddesi yürütme organının ba
şının, devletin başının Cumhurbaşkanı olduğunu be
lirlemiştir. 

Yürütme organının bu konumu iki başlı bir görü
nüm vermekle beraber, gerçekte Cumhurbaşkanlığını 
düzenleyen maddeler ve sistemin gereği, onun, taraf
sız, sorumsuz bir kurum olduğunu belirlemiştir. Bu ku
rumun gelişiminin tarihî menşei İngiliz sistemidir. İn
giliz sisteminde, parlamento - devlet başkanı - kıral 
arasındaki mücadelenin geliştiği süreç içinde parlamen
tolar, yetkilerini kıraldan kopardığı süre içinde parla
mentoda toplanmış bilâhara hükümet etme sorunu 
çıkınca, atadığı bakanların sorumluluğunu kiralın pay
laşması halinde, kiralın ya tahtından vazgeçmesi veya 
onun da sorumluluğu ortaya çıkınca, «kralın sorumsuz

luğu» ilkesi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu sistem, 
bilâhara cumhurî bir çerçeveye oturtulunca, Cumhur
başkanlarının sorumsuzluğu ilkesi oturmuş oluyor, 

Bu Cumhurbaşkanlığının sorumsuzluğu monarşiler
den intikal eden tarihî bir kalıntı da değildir. İlke
nin, cumhurî bir çerçeve içinde işleyen parlamenter re
jimlerde, belirli ve yerine getirilmesi gerekli bir fonk
siyonu da vardır. Parlamento - hükümet ilişkilerinde 
siyasî bir denge unsuru olmasını sağlamaktadır. Özel
likle, bu dengeyi sağlamak için Cumhurbaşkanlığı ba
ğımsız, istikrarlı ve sorumsuzluk unsurlarıyle takviye 
edilmiştir. Gerçekte, görüldüğü üzere, aslında, «Hükü
met etme» kabine denen organda toplanmıştır. Kabi
nedeki yetkiler, bir ölçüde parlamentoda kıral farazi
yesini gerçekleştiren başbakanlık mihveri etrafında 
toplanıyor. Sistemin ânaunsuru, başbakan ve yürüt
me organının içinde bir kabine sorumluluğuna daya
nıyor. Fakat nedense, son on yıllık uygulama içinde, 
bu kabine sorumluluğunu aşan yanlış bir gelenek yer
leşmiştir ülkemizde. Bununla, zamanın iktidarlarının, 
Cumhurbaşkanlarının geliş süreci içinde bir ihtilâf do
ğurmamak nedenlerine dayalı bir bütünleşmenin sonu
cu, antidemokratik bir gelenek doğmuştur. Örneğin; 
zaman zaman, bir kararnamenin Cumhurbaşkanınca 
imza edilmemesi gibi tezler savunulmuştur. Örneğin; 
belli bir yasanın, Parlamentoda kabul edilen bir yasa
nın Cumhurbaşkanınca veto edilmesi gerektiği yollu 
yayınlar yapılmış, düşünürler yazılar yazmışlardır. 

Gerçekte, Cumhurbaşkanlığının böylesine bir yetki 
paylaşımı söz konusu değildir ve müstakil kabine yet
kilerinin parçalanması gibi, sistemde bir sakatlık do-" 
ğuracak Anayasa ilkesi yoktur veya buna bir engel
dir. Cumhurbaşkanlığına ilişkin 98 nci madde gayet 
açık bir ilke koymuştur: «Cumhurbaşkanı, görevleriy
le ilgili işlemlerinden sorumlu değildir» İkinci fıkra 
sorumluyu tayin eder: «Cumhurbaşkanının bütün ka
rarları, Başbakan ve ilgili Bakanlarca imzalanır. Bu ka
rarlardan Başbakan ile ilgili bakan sorumludur.» 

Görülüyor ki, tekli bir karraname yoktur. Cumhur
başkanının tüm kararları, ilgili bakan veya Başbakanca 
imzalanır. Bu imza keyfiyeti aslında bir tasdik, belli 
bir irade izharı anlamında değildir. Devletin birliğini, 
bütünlüğünü temsil ettiği için, bu temsil keyfiyetinin 
metin içinde tanınması, dışa karşı bütünlüğün korun
ması amacına dayalıdır. 

Kabinedeki bu sorumluluk ikinci fıkra ile açıkça 
belirlenmiş olmasına rağmen, 98 nci maddenin diğer 
maddelere bağlayıcı ilkesine rağmen, bu Meclisten, 
bu ilkeye aykırı yasalar çıkarılmıştır. Örneğin; bir 
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yüksek idare mahkemesi üyeliğine, Başbakandan geç
meyen, Genelkurmayın teklifi üzerine bir atama yapı
labilmektedir. Yürütme organını son derece tahrip 
edici birtakım yasalar çıkarılmaya çalışılmıştır. Bir
kaç istisnası vardır. Halbuki, bu sistemi dengeleyen 
bir diğer yasa, son derece iyi bir espri koymuştur: 
Dış anlaşmalara ilişkin yasa, 244 sayılı Yasa bu ko
nudaki Anayasa ilkesine açıklık kazandırıyor. Anaya
sanın 97 nci maddesi, Cumhurbaşkanı, milletlerarası 
ilişkilerde, Devlet Başkanına ait bulunan geleneksel 
yetkilere ilişkin yetkileri içinde milletlerarası anlaşma
ları onaylar diyor. 

Şimdi, 244 sayılı Yasa, i«Hayır!» diyor. Bakınız; 
«Yasama - yürütme ilişkileri sistemine göre, dışpoli-
tika alanında da olsa Cumhurbaşkanı, sorumlu görevli
lerin imzası olmadan - yani, kontres - karar yetkisine sa
hip değildir; kendisi onaylamayı da ancak sorumlu 
görevlilerin katılmasıyle yapabilir» 244 sayılı Kanun 
bununla da yetinmemiş ve onaylama için mutlaka 
bir Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarmayı zorunlu 
kılmak suretiyle, bu önemli işlemi tam ve toplu bir 
hükümet sorumluluğuna bağlamıştır. 

Şimdi görülüyor ki, Anayasa metnine göre, Cum
hurbaşkanına ait bir onay işlemi; fakat sistemin espri
sine uygun 244 sayılı Yasa, Bakanlar Kurulu kararını 
şart koşmuştur. Bu uygulama son derece antidemokra
tik geleneklere yol açabilecek, Cumhurbaşkanını belli 
siyasal tercihlerin sahibi yapabilecek bir duruma geti
rebilir. 

Bunun dışında başka bir konuya değinmek istiyo
rum. 

Parlamenter sistemde yeni hükümetlerin kurulması, 
parlamento içinde siyasal partilerin kendi aralarındaki 
uzlaşmasına bağlıdır. Cumhurbaşkanına bu uzlaşmanın 
ötesinde ve üstünde yetkiler tanımak onu yavaş yavaş 
günlük politikanın içine sokmak olur. 

Bu kürsüden sürekli olarak çağrılar yapılıyor. Par-
tilerarası bir uzlaşma sağlanmadan, partiler demokra
sisine rağmen, parlamento dengesinin değişmesine yö
nelik tercihlere zorlamak son derece sakıncalıdır. En 
kötüsü, parlamenter sistemin temel ilkelerine ve 
mantığına uygun olarak partilerin üstünde kalmak is
teyen bir Cumhurbaşkanını, bile bile, kendi siyasal 
tercihleri olan tek kişilik bir parti durumuna getire
bilir. Getirir ki, Anayasaya ve demokratik sisteme 
aykırı bir geleneğin doğmasını - demin bahsetmiş ol
duğum bir geleneğin doğmuş olduğu gibi - önleye
meyiz de. 

Cumhurbaşkanı Sayın Korutürk'ün, bugünkü bu
nalımın atîatılabilmesine olumlu ve son derece büyük 
katkıları vardır. Eğer, demokrasimiz bu kadar uzun 
süren bunalımlara bu düzeyde tahammül edebilmişse, 
Cumhurbaşkanı Sayın Korutürk'ün büyük bir güven
ce teşkil ettiği içindir. 

Bir diğer konu da; Sayın Cumhurbaşkanının, bir 
konuşmasında «fesih hakkı» na ilişkin beyanına de
ğinmek istiyorum. 

Gerçekten, sistemimiz partiler demokrasisine da
yalı olduğu halde, partiler demokrasisinin gerek par
lamento içi parti disiplinini sağlayıcı, gerekse hükü
met bunalımları halinde hangi çözüm yollarına ola
nak sağlanabilmesi açısından, Cumhurbaşkanına iliş
kin, Devlet Başkanına ilişkin bir yetkinin özellikle 
verilmekten kaçınıldığını bu Anayasada görüyoruz. 

Bir sistemi bütünyle alırsanız ve o sistemin işler
liğini kazandıracak bir manivelayı eksik bırakırsa
nız, böylesine uzun bunalımlar yaşamak mümkündür 
ve bunu önümüzdeki yıllarda belki bu aritmetik de
ğişmediği sürece çekeceğiz. 

Bunun, sadece, böylesine bir tablo olduğu halde 
çekilmesi değil; bunun dışında, Meclis çoğunluğuna 
dayalı tek parti çoğunluğuna dayalı meclislerde de 
mümkün olduğunu belirtmekte yarar var. Örneğin : 
12 Marta gelme hadisesinde, bu Anayasadaki yetki
nin bulunmayışının payı var sanıyorum. Bir parti 
büyük bir çoğunlukla iktidardır; kendi bütçesine ken
di partisinden bir grup ret oyu vermiştir. Ama, o 
parti grupunu seçimlere götürecek manivela olmadığı 
için, bir dört yıl, kendisine karşıt yaşatabilir. 

Parlamento içi disiplinin sağlanması, partiler de
mokrasisine işlerlik kazandırılması açısından ve böy
lesine, demokratik olmayan, bu düzeydeki bunalım
lara çözüm sağlamak bakımından fesih hakkına işler
lik kazandırmak zarureti vardır. 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen efendim, süre
niz doldu. 

ALİ SANLI (Devamla) — Konuşmamı bağlar
ken, bugünkü bunalımı, demokratik rejimden vazge
çilmeme noktasına kadar koruyabilmekte büyük kat
kıları olan Sayın Cumhurbaşkanına ve Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Bu suretle Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde 

görüşmeler bitmiştir. 
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Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
B) Cumhurbaşkanlığı bütçesi : 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 17 356 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Cumhurbaşkanlığı bütçesi Meclisimizce 
kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı bütçesinin görü
şülmesine geçiyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz alan arkadaşlarımın 
isimlerini bilgilerinize arz ediyorum: Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Mustafa Cesur, Demokratik Par
ti Grupu adına Sayın Ali Zülfikâroğlu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Ayşe Aliye Koksal, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın îh-
san Bedirhanoğlu ve Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Tevfik Paksu. 

Şahısları adına söz alanlar ise; Sayın İlhami Çe
tin, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Hüseyin Cavit 
Erdemir, Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Remzi Yılmaz, 
Sayın îlhan Aytekin, Sayın Vecdi İlhan, Sayın Tekin 
îleri Dikmen, Sayın Nedim Korkmaz, Sayın Nazmi 
Yavuzalp ve Sayın Kemal Ataman. 

Şimdi, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa 
Cesur, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA CESUR (İs
parta) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayıştay Başkanlığı 1975 bütçe tasarısı sebebiyle 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş ve te
mennilerini açıklamak üzere huzurunuza geldim. He
pinizi saygı ile selâmlarım. 

Adalet Partisi, Tüzük ve programında fikir ha
linde; iktidar ve muhalefetinde tatbikatçı sıfatıyle ve 
Demokrat Partinin devamı olarak, hürriyetçi demok
ratik rejimi ve karma ekonomi düzenini esas bilmiş, 
asırların ve Cumhuriyet Halk Partisi tortusunun 
bugüne bıraktığı fukaralık, yoksulluk, cahillik, çare

sizlik, azgelişmişlik ve ekonomide dışa bağlılık zin
cirlerini kırma çabasını, siyasî ve iktisadî istikrar 
içinde devletle milleti bütünleştirerek göstermiş; re
fahın tabana, sosyal güvenliğin geniş kitlelere yayıl
ması, hizmetlerin en ücra vatan köşesine ulaşması 
için; uygulamada fazilet, sistem, bilgi ve memleket 
gerçekleri ölçüsünü elden bırakmamış, akılcı ve 
köklü tedbirlerle içte ve dışta itibarlı ve varlığını 
kabul ettiren yeni ve büyük Türkiye'nin mimarı ol
ma savaşında ön safı almıştır. 

Devletin bütün kaynaklarını seferber etme görü
şünü, israftan uzak, plan, program ve kalkınma he
deflerine uygun adımlar alma vecibesiyie perçinleye
rek, bilhassa idarenin bu doğruluğun şuuruna vasıl 
olması için de, milletin gözü ve gönlünün makesi 
olan ciddî denetimi bütün boyutlarınca dikkate al
mıştır. 

1924 Anayasası; etkin yönü zabıta olan bir devlet 
teması üzerinde durduğu halde, bu çemberi yırtan 
Demokrat Parti coşkun bir ruhla atılımlara girişmiş 
ise; aynı ruh ve şevkle hareket eden Adalet Partisi, 
sosyal ve ekonomik devlet, hukuk ve refah devleti 
üstün ilkelerine sarılmış, hızlı, dengeli kalkınmanın 
bileşkesi eserleri eserlere katmıştır. 

Kamuoyunun açık denetimi yanında, demokrasinin 
gereği, bütçe uygulamasının yasal denetimini verimli 
hale sokmak için program bütçe esaslarını kabul 
etmiş; 1970 malî yılı bütçesinde 3 yıllık bir hazırlık 
dönemini öngörmüş; 1973'te de fiilî olarak program 
bütçe uygulamasının amili olmuştur. 

Ancak, yasal etkin denetim henüz gerçekleştirile
memiştir. Malî denetim, Anayasanın 127 nci madde
sine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
bizzat veya adına çalışan ve mevcudiyeti Anayasa 
ile kabul edilmiş organlar tarafından yürütülür. Ka
mu iktisadî teşekkülleriyle, Silâhlı Kuvvetler elinde 
bulunan devlet malları, yasada gösterilen özel yollar
la denetime tabidir. Bunlar ve birkaç, özerk bütçeli, 
ayrı bir yapılışı olan kurumlar - TRT gibi - dışında 
kalan ve devletin patrimuvanını teşkil eden ve sorum
luların buna ait hesap ve işlemleri Sayıştayca denet
lenir. Sayıştay 334 sayılı Anayasada yeri olan ve ta
rihî gelişimi içinde ciddi ve itibarlı çalışmasıyle şah
siyetini kabul ettirmiş bir müessesedir. 

Divan-ı Muhasebat olarak 30 Zilkade 1278, 1862 
de padişah buyruğu ile kurulmuş, 1293, 1324, 1340. 
Anayasalarında da mevcudiyeti tescil edilmiştir. Ku
ruluş ve işleyişini düzenleyen 1295 Kararnamesi, 1327, 
1335, 1338, 39, 1934 ve 1954 tarihli yasalar da var-
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dır ve bazıları Fransız mevzuatından mülhemdir veya 
tercüme edilmiştir. Denetimi içinde,, «Hesap Mahke-
kemesi» - cour d es comtes - fonksiyonunu muhafa
za eylemiş idi. Anayasamızın 127 nci maddesi yenli 
bir kuruluş yasası öngördüğü için, buna paralel ola
rak 1967 de 832 sayılı Yasa çıkarılmış ve 1260 sayılı 
Yasa ile de bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Ancak, geçici 1 nci madde ile 1 . 1 . 1968'e takad
düm eden hesap ve işlemlerin denetimi eski hüküm
lere tabi kılınmıştır ki, bunun da 2514 sayılı kanun 
olduğu kabul edilebilir. 

Sayıştayın ilk kuruluşunu sağlayan 1862 tarihli 
Salnamede, «Mahkeme-i Kübra : Büyük Mahkeme» 
denildiği halde, 334 sayılı Anayasada Sayıştaya «ke
sin hükme bağlamak» görevi verilmiş; bunu muh
kem kaziye şeklinde anlayan Yüce Meclisin kabulü 
ile, 832 sayılı Yasanın 45 nci maddesinin son fıkra
sını teşkil eden «Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine 
Danıştaya başvurulamaz» hükmü, Danıştay Başkan
lığı tarafından 1 defa, Danıştay Dava Daireleri Ku
rulunca 4 defa müracaat ve dava konusu yapılmış; 
Anayasa Mahkemesi 4 talebi reddettiği halde, 5 nci-
de mezkûr hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal ey
lemiştir. Böylece, Sayıştayın sorumlular hakkında te
sis eylediği hükümlerin kesinliği kalmamıştır. 

Bununla beraber, 832 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinde, yargılama yolu ile kesin hükme; 28 nci mad
desinde bütün bu işlem ve hesapları yargılama yolu 
ile denetlemek; 56 ile 80 nci maddelerde Sayıştayın 
yargılama usul ve esasları; 114 ncü maddesinde «he
sap mahkemesi» mefhum ve sözleri anlamsız kalmak
tadır. Sayıştay İlâmlarında yeralan «Türk Milleti 
adına hüküm veren» kaydı da anlamsız kalmaktadır. 

Zira, Anayasanın 7 nci maddesinde «yargı yetki
si Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kulla
nılır» denilmiştir. 

Bu itibarla, Sayıştayın yargılama fonksiyonunun 
Anayasadaki yeri esaslı şekilde tespit edilmeli; şayet, 
tasarrufu münhasıran idari mahiyette kalıyorsa, mes
netten mahrum kalan, «kesin» tabiri Anayasadan 
çıkarılmalı; muhkem kaziye tesis etme hakkı varsa, 
Anayasa değişikliğine gidilmeli, Kuruluş Kanunundaki 
çelişki de giderilmelidir. 

Böylece, aynı malî konuda, Danıştay ile Sayışta
yın farklı içtihatlara vasıl olması sonucu husule ge
len teşevvüş de ortadan kaldırılmalı, Danıştayın ve
sayeti bahis konusu olmasa bile, müessesenin şahsi-
yetindeki mevkii tayin edilmelidir. 

j 113 yıllık köklü bir Müessesenin kararsızlığa, 
I müphemiyete, kargaşaya tahammülü yoktur. Çünkü, 
I hikmeti vücudu önemlidir; hizmeti, - kaideler dışına 

atılamaz. 

Doktrinde, hesap mahkemelerinin sui generis, 
kendine özgü bir durumu olduğunun yasalarda istis-

I na maddeleriyle açıklığa kavuşturulması lüzumu 
I önerilmektedir. Buna göre meselenin çözümü gerekir. 

Biraz da Sayıştayın denetimi üzerinde duracağız : 
Sayıştay denetimi - Anayasanın ve Yasanın ta-

I rifine göre - genel ve katma bütçeli daireler ile bun
lar tarafından sermayesinin yarısından fazlasına katıl
mak suretiyle kurulan sapit, döner sermayeli veya fon 

I şeklindeki kurumların, özel idare ve belediyelerin ge-
I lir, gider ve mallarını denetlemek, sorumluların he-
I sap ve işlemlerini yargılayarak kesin hükme bağla-
I maktır. 

Bu itibarla, idarenin kendi kendini kontrolü olan 
teftişten farkı vardır. Şekil olarak da, belgelerin ta-
mamlığı, işlemlerin kanunlara uygunluğu, bütçe uy
gulamasının doğruluğu istikametindedir. 

Konvansiyonel bütçe bırakılıp, program bütçe sis
temine geçildiği için, klasik denetim yerine, devlet fa
aliyetinin belirli kıstaslara göre ve yargısal amaçlarla 

| değerlendirilmesi hedefini güden etkin denetime de 
yer verilmesi, yasal değişikliklerin sağlanması zamanı 
gelmiştir. Hiç olmazsa birbirini tamamlayan karma 
bir yola geçilmelidir. 

Yine, faydayı artırmak için, günümüz şartlarının 
gerisinde kalmış, artık ihtiyacı karşılamaktan uzak bu
lunan, hizmetin sürat ve verimini düşürmekte ve ma
liyetini yükseltmekte olan mevzuat değiştirilmelidir. 
Bunlar arasında, 48 hesabı öngören devlet muhase
besinin esasını teşkil etmekte bulunan 1927 doğumlu 

I Umumî Muhasebe Kanunu ve buna istinaden hazır
lanmış Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği, Muame
lât Yönetmeliği, Devlet Harcamaları Belgesel Yönet
meliği vardır. 

Kırtasiyecilik ve masraf önlenmeli; zaman, emek 
ziyaı giderilmeli; Hazine, plan, program, bütçeden 
oluşan maliyet politikasının koordinasyonu sağlan
malı; mevzuatın Sayıştay Kanunu ile çelişkileri yok 
edilmeli; Sayıştay ile Maliye arasındaki çatışma din-
dirilmeli; mevzuat dağınıklığına son verilmelidir. 

2490 ve 1050 sayılı Kanunlardaki para miktarla
rı, paranın iştira gücüne göre ayarlanmalı, ilân hüküm
lerinde, satma ve satınalma işlerinde emniyetli ko
laylıklar sağlanmalı, en düşüğe ihale zarureti kötüye 
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prim verdiğinden, yapıcı takdir hakkına yer veril
melidir. îdare personeli malî alanda da eğitilerek iş
leri ucuz, kolay, verimli ve süratle yapacak bir hale 
sokulmalıdır. 

Sayıştayın diğer görevleri de; kesinhesapları ve ge
nel uygunluk bildirimini, konsolide bilanço düzenle
yen kurum ve kuruluşların bilanço raporlarını süre
sinde hazırlayıp Meclise sunmak; devlete ait ikraz, 
istikraz ve taahhütle, çeşitli kaynaklardan bağış ve 
yardım suretiyle elde edilen nakdî ve aynî kıymetleri, 
Hazine bonolarını, bütün Hazine kefalet, kredi ve 
avanslarını denetlemek; Sayıştay denetimine giren ku
rum ve idareler için malî yönetmelikler hakkında isti-
şarî mütalaa vermektir. 

1260 sayılı Yasa, «harcamadan önce vize» işlemi
ni kaldırmış ise de, ödenek ve kadro dağıtımı işlerin
de önceden vize edilmesi usulünü getirmiştir. Sözleş
melerin tescili ve incelenmesini de getirmiştir ki, 1974 
yılında 25 bin civarında idi. 

Sayıştay, denetimini, kamu fonlarına el koymuş 
sayman, gelir ve gider tahakkuk memuru, ikinci dere
cedeki ita amiri açısından yürütmektedir. 

1974'te yalnız sayman sayısı 8 856 idi. Denetçi sa
yısı 1934'te 180, 1972'de 361 idi. 1934'te sayman 1 209 
idi. 1934 sayıları esas alınırsa, denetçide bir kat artış 
olduğu halde, yalnız genel bütçede 582 kat artış var
dır. Yani bir denetçi yalnız genel bütçede 290 kat 
para değeri artmış bir işi yapmaktadır. 

Sayman hesabı payı ise, bütçe ile ilgili işlerde bir 
kat, döner sermayede otuzbeş kat, mal saymanlığı, be
lediye ve özel idare işlerinde beş kat artmıştır. Ay
rıca, denetimin planla irtibatı, programla ilişkisi ko
nusu da mühim bir mevki işgal eder. 

1972'de yapılan bir incelemeye göre, Sayıştayın yıl
lık işgücü kapasitesi 63 630 gün bulunduğu halde, genel 
iş hacmi 156 682 gün hesap edilmiştir. Bu açık nasıl 
kapatılmaktadır? Sayıştay dairelerinde ve Temyiz Ku
rulunda 1974 yılı itibariyle iş birikimi ve gecikme 
yoktur. Belediye ve özel idare ile mal denetimi işleri 
dışında hesap ve işlemlerde istenilen seviyeye yakla
şılmaktadır. Mal idaresi sistemi değiştirilir ve kadro 
yetersizliği giderilir, otomasyon takviyesi de yapılır
sa, sonuç daha olumlu olur, bazı raporlar da zama
nında verilir. 

Sayıştayda işlem ve hesabın kontrolü computer 
- bilgisayar - aracılığı ile yapılırsa, insan tetkikinin 
üzerinde sonuç alınır. Devlet Planlama Müsteşarlığı, 
Sayıştayda bir Elektronik İşlem Merkezi kurulmasını 

kabul etmiş, sisteme geçiş altı aşama olarak benimsen
miş, ilk iki aşama yerine getirilmiş ve üçüncüsü için 
de sistemin analiz ve dizaynı için Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde çalışmalar ilerlemiştir. Mu'dil bir sis
tem, Sayıştayın bütün çalışmalarına sıhhat, sürat ve 
kesinlik kazandırır. 

Sayıştay Başkanlığı 1975 malî yılı bütçe tasarısı yu
varlak rakamlarla 71 milyon lira civarında olup, ge
çen yıla göre % 25 artış kaydetmiştir. 14 milyon 
liralık artışın 11 milyonu intibak, terfi ve katsayı de
ğişikliği; 101 bin lirası iş güçlüğü ve iş riski gibi yan 
ödemeler; 503 bin lirası hizmet; 518 bin lirası tüketi
len mal ve emtia fiyat artışları; 72 bin lirası da, alı
nacak demirbaşlardan; 258 bin lirası geçen yıldan dev
reden hastane ve yakıt faturaları sebebiyle; 2. mil
yonu da bina ekleri sebebiyledir. 10 denetçi yardım
cısı ek kadrosu işin vüsatine uygundur. Yolluk öde
melerde 244 bin liralık bir düşüş vardır. Aylık ve ya
tırım harcamaları dışında 750 bin liralık bir artış gö
rülebilir ki, % 9,79'dur. Sayıştaya verilen para dene
tim içindir; bunun genel ve katma bütçelere oranı 
1/1600'dür. Diğer hesaplar da kale alınırsa 1/25.00 
oranı bulunur ki, denetimin ucuzluğunu ortaya ko
yar. Ucuz; fakat ciddî ve âdil denetim Sayıştayın şiarı 
olmuştur. 

Bütçesinin, Sayıştay camiasına, milletimize ve 
memleketimize hayırlı olmasını diler, Grupum ve 
şahsım adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ali Zülfi-

kâroğlu... Yoklar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ayşe 

Aliye Koksal; buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA AYŞE ALİYE KOK

SAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

1975 malî yılı Sayıştay Başkanlığı bütçesi hakkın
da Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüş ve te
mennilerini belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Vatandaşın emeğinden, alınterinden alınan vergile
rin yerine sarfedilip edilmediğinin, onun adına Türki
ye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesi, de
mokrasinin ve modern devlet anlayışının bir gereğidir. 
Kamusal gelir ve giderlerin yasalara uygun olup ol
madığını denetlemek ve sorumluların hesap ve işlem
lerini kesin hükme bağlamak özel bir uzmanlık işi ol-
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düğü kadar, ayrıntılı ve sürekli çalışmayı gerektirdi
ğinden, Anayasamızın 127 nci maddesi bu görevi Sa
yıştaya vermiş bulunmaktadır. Sayıştay bu görevini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yürütür. 

Değerli arkadaşlarım, 832 sayılı Teşkilât Kanununa 
göre, Sayıştayın vazifelerini şöyle özetleyebiliriz : 

A) Genel ve katma bütçeli dairelerle, bu daireler 
tarafından, sermayesinin yarısı veya yarısından faz
lasına katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli 
veya fon şeklinde kurulan kurumların gelir ve gi
derleri ile mallarını denetlemek, 

B) Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama 
yolu ile kesin hükme bağlamak, 

C) Kesinhesap kanun tasarıları hakkında uygun
luk bildirimi düzenlemek, 

D) Gerekli gördüğü kanunlar hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisine raporlar sunmak. 

Sayıştayın iş yükü ve buna karşılık işgücünü belirt
mek için bir kaç.rakam vereceğim. Sayıştayın her yıl 
denetlemekle yükümlü olduğu genel ve katma bütçe, 
sabit ve döner sermaye, belediyeler ve il özel idareleri 
ile mal saymanlıklarının toplamı 8.856'dır. Sayıştay 
her yıl bu saymanlıklardan 2 452 adedini teşkil eden 
genel ve katma bütçeli daireler saymanlıkları ile sa
bit ve döner sermaye saymanlıklarının tamamını in
celeyebilmekte ev hesaplarını yargılamak suretiyle 
hükme bağlamaktadır. 

Bunların dışında kalan belediye, il özel idareleri 
ile mal saymanlıklarının incelenmesi işgücünün elver
diği oranda yürütülmektedir. Halen inceleme işinde 
çalışan denetçi sayısı 387 civarında olup, bu denetçi 
sayısı Sayıştayın iş yüküne göre zayıf kalmaktadır. 

Her yıl büyüyen bütçe ile iş yükünün artmakta ol
duğu da bir gerçektir. Her yıl Sayıştaya alınan denet
çi yardımcıları ile, denetçi kadrosunun artırılması ve 
işgücü ile iş yükü arasındaki dengesizliğin giderilmesi
ne çalışılmakta ise de; yapılan sınavlar sonucu, isteni
len nitelikte yeteri kadar eleman alınamaması ve alı
nan yardımcıların tam verimli hale gelmesi için açı
lan yetiştirme ve meslek kursları ile uygulama çalış
malarının 2 yıl gibi uzunca bir süreyi kapsaması ne
deni ile, kısa dönemde kadronun yeterli düzeye yük
seltilmesi mümkün olamamaktadır. 

metin elektronik işlem merkezlerinde komputerler ara
cılığı ile kısa sürede ve güvenilir bir şekilde görülmesi 
mümkündür. Böylece, söz konusu işgücünden sağla
nacak tasarrufun hukukî incelemeye aktarılması ola
nağı doğacaktır. Ayrıca, halen olanaksızlık nedeni ile 
yapılmayan bir kısım maddî incelemelerin de ifası 
suretiyle daha etkin bir denetim sağlanmış olacaktır. 

Bu itibarla, Sayıştayda bir Elektronik İşlem Mer
kezinin kurulması için teşebbüse geçilmiş, Devlet Plan
lama Teşkilâtı Müsteşarlığınca Sayıştayın bu sisteme 
geçiş isteği uygun görüldüğü ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesince sisteme ilişkin analiz çalışmalarının 
yapıldığı öğrenilmiştir. Sayıştayda, işgücünden sağla
nacak bu tasarrufu, hukukî inceleme alanına aktara
cak olan otomatik sisteme bir an önce geçilmesi fay
dalı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kesinhesap kanun tasarıları
nın Parlamentoya şevkinden itibaren, bunlara ilişkin 
olarak Sayıştayca düzenlenen genel uygunluk bildi
rimlerinin en geç 6 ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulması gerekmektedir. Genel uygunluk 
bildirimlerinin bir kısmı, süresinde, hatta süresinden 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmakta, bir 
kısmının ise sunulmasında gecikme olmaktadır. 

Gecikmenin, denetim kadrosunun yetersizliği ne
deni ile, sayman hesapları incelemelerinin zamanın
da yapılmamasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay, kuruluşundan iti
baren Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim 
yaparken yargı yolunu kullanmış, muhatabı olan so
rumluların hesapları hakkında son merci olarak hü
küm verme yetkisine sahip olmuştur. 1961 Anayasa
sının 127 nci maddesi ile sorumluların hesap ve işlem
lerini kesin hükme bağlamak görevi verilmekle, bu 
yetkisi açıklığa kavuşturulmuştur. Bu yetki bidayette 
yargılama suretiyle, sonra temyiz olmak üzere iki ka
demede kullanılmaktadır. 

Temyiz Kurulundan çıkan ilâmların kesin hüküm 
vasfında olması, Anayasamızın 127 nci maddesinin 
1 nci fıkrası ile Sayıştaya tanınan kesin hükme bağ
lama yetkisinin gereğidir. İşte bu yetkinin uygulama 
düzeyinde ve başka biçimde tekrarı mahiyetinde ol
mak üzere, kanun koyucu, 832 sayılı Sayıştay Ka
nunun 45 nci maddesinin son fıkrasında ise; «Sayış
tayca verilen ilâmlar aleyhine Danıştaya başvurula
maz» hükmünü tedvin etmiştir. 

Ne var ki, Danıştay bahis konusu fıkra hükmü
nün Anayasaya aykırılığını ileri sürerek Anayasa 
Mahkemesi nezdinde 1967 yılından bu yana beş iptal 

Denetçiler incelemelerinde işlemlerin mevzuata uy- I 
günlüğünü araştırmakla beraber, bunların maddî ba
kımdan da doğruluğunu tespit etmek zorundadırlar. I 
İşlem ve hesabın maddî doğruluğunun tespiti işi, işgü
cünün önemli bir kısmını almaktadır. Oysa bu hiz- } 
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davası açmıştır. Davalardan dördünde bahis konusu 
fıkra Anayasaya uygun bulunarak itirazlar reddedil
miş; mevzuatta, Sayıştayın yargı, görev ve yetkileri
ne ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı halde, 
Anayasa Mahkemesi, beşinci defa açılan dava sonun
da ilk dört kararın aksine karar vererek 45 nci mad
denin son fıkrasındaki hükmü iptal etmiştir. Anayasa 
Mahkemesi son kararıyle Anayasanın 127 nci madde
si hakkındaki görüşünü değiştirerek, yeni bir yorum 
yapmıştır. Bu yorum ve bu yorumdan giderek Sayış
tay Kanununun 45 nci maddesinin son fıkrası hükmü
nün iptalinden sonra ortaya çıkan hukukî durum, Ana
yasa koyucusunun iradesiyle açıktan çelişmektedir. 
Şöyle ki : Millet parasının, millet adına denetimi yet
kisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Ayrıntılı in
celemeleri ve ihtisası gerektirmesi nedeniyle bu dene
tim Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay ta
rafından icra edilir. Bu yetki yalnız Sayıştaya tanın
mıştır. Sonuçlar, genel uygunluk bildirimleri ve önemli 
konular ayrı raporlar halinde yasama meclislerinin bil
gilerine sunulur. 

Anayasa Mahkemesinin, 832 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesinin son fıkrasını iptalinden sonra, Sayıştayın 
verdiği kesin hüküm aleyhine Danıştaya başvurulabi
lecektir. Bu suretle Sayıştay, denetiminde, Danıştay 
içtihadına tabi bir kurum haline gelecek; binnetice, 
idarenin gelir, gider ve mallarının Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına denetletilmesinde Anayasa koyucusu
nun münhasıran Sayıştaya tanıdığı yetki, bir ölçüde 
Danıştaya teşmil edilmiş olacaktır. Bu durum, üzerin
de düşünülmeye değer ehemmiyette ve tartışma ko
nusu olan bir husustur. 

Sayın 'milletvekilleri, Sayıştayın memurları gecele
rini gündüzlerine katarak büyük bir tevazu ve fera
gat ile çalışmaktadırlar. Buna karşılık onlara sağla
nan olanaklar çok kısıtlıdır. Sayıştay arşivinde bugün 
150-160 ton ağırlığında gelir ve gider evrakı bulun
makta, ancak bu miktar evrak arşive sığmamaktadır. 
Sayıştay mensuplarının dahi rahatça çalışmalarını sağ
layacak yeterlikte oda bulunmamaktadır. Bu bakım
dan, Sayıştay mensuplarının rahatça, huzurlu olarak 
çalışmalarına ve evrakın düzenle yerleştirilmesine elve
recek yeterli ve çağdaş ihtiyaçlara uygun bir binanın 
temini şarttır. 

Değerli milletvekilleri, memleketin kaderiyle ya
kından ilgili, bu kadar yoğun işi mütevazi kadrosu 
ile yapan ve görevini tek makam arabası ve küçük bir 
triportör ile ifaya gayret ederek, devlet giderlerinde 
tasarruf örneği veren, lüks ve israftan uzak bu kuru

luş mensuplarına bir yan Ödeme dahi verilmemekte
dir. 832 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Sayıştay Meslek Mensuplarına Ödenek 
Verilmesine ilişkin Kanun teklifinin bir an önce çıka
rılmasında büyük yararlar vardır. 

1975 bütçesinin milletimize ve Sayıştayın değerli 
mensuplarına hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını di
ler, şahsım ve Grupum adına Sayın Başkanı, Yüce 
Meclisi Sayıştayın kıymetli mensuplarını saygı ile se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koksal. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

ihsan Bedirhanoğlu, buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA. İHSAN BEDİRHAN

OĞLU (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1975 yılı Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde Cum

huriyetçi Güven Partisi Grupunun görüş ve temenni
lerini arz edeceğim. 

1961 Anayasasının 121 nci maddesi ve 832 sayılı 
Kanun hükümlerine göre Sayıştay, genel ve katma 
bütçeli dairelerle, bu: daireler tarafından, sermayesi
nin % 50'si ve daha fazla katkısı olan sabit veya dö
ner sermayeli kurumların gelir ve giderleriyle, mal
larını denetlemek, sayman, gelir gerçekleştirme me
muru ve ikinci derecede ita amiri olarak devlet fon
larına elkoymuş olan sorumluların hesap ve işlemle
rinde yürürlükteki kurallara uygunluk bulunup bulun
madığını saptayarak, kesin bir hükme bağlamak ve 
kesinhesap yasa tasarıları hakkında uygunluk bildi
rimi düzenlemek görevleriyle yükümlü bir Anayasa 
kuruluşudur. 

Muhterem milletvekilleri, Sayıştayın Anayasadaki 
yerini ve Anayasa ile belirlenmiş olan görev ve yet
kilerini gösteren bu Anayasa ilkesinin ayrıntıları, 127 
nci maddeye dayanılarak çıkarılmış olan Sayıştay 
Kanunu ile düzenlenmiştir. Bütün demokratik Batı 
ülkelerinde sayıştaylar demokratik hukuk devletinin 
vazgeçilmez müesseseleridir. Türk Devletinde, hukuk 
devleti, hukuk ilkeleri kavram ve mefhumlarının vü
cut bulması ile birlikte sayıştay fikrinin geliştiğini gö
rüyoruz ve müşahade ediyoruz. 

Türk Sayıştayının, Cumhuriyet döneminde fonksi
yonunu geliştirerek, 1961 Anayasası ile hukuk devle
tini oluşturan kuruluşlar arasında yerini aldığını gör
mekle Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak mem
nuniyetimizi belirtmek isteriz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme va
zifesini ifa eden Sayıştaydan bu konuların denetimin
de hassas olmasını istemek hakkımızdır. 
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Devlet dairelerinde malî yıl sonu harcanmayan 
paranın yangından mal kaçırırcasına çarçur edilmesi
ne karşı Sayıştay son derece dikkatli olmalıdır. Sa
yıştay, vatandaştan alınan verginin, yerine sarfını 
kontrolunda son derece hassas olması icabeden bir 
kuruluştur. Devlet harcamalarının yerli yerine sarfe-
dildiğine dikkat edilmelidir; her türlü israfı önleme
lidir. Bu fakir milletin parası ile dairelerde lüks israf 
alabildiğine artmıştır. Birçok daireler tahta masa ve 
sandalye bulamazken, bir kısım yüksek memurların 
makamlarmdaki lüks ve mefruşat bakan dairelerinde 
bile bulunmamaktadır. 

Bilhassa çeşitli tetkik gezileri için yabancı ülke
lere pek çok heyet gönderilmektedir. Dönüşlerinde 
küçük bir rapor bile tanzim edilmemektedir veyahut 
ısmarlama rapor tanzim edilmektedir. Bu gibi keyfî 
israflara karşı son derece titiz davranılmalıdır. 

Anayasamız ve planlı kalkınma istikametinde Sa-
yıştayın kuruluş amacının yeniden gözden geçirilmesi, 
personelin geliştirilmesi ve eğitilmesi, uluslararası mües
seselerle elbirliği etmek suretiyle planlanmasını temen
ni etmekteyiz. 

Hizmeti elverişli durumda tutabilmek ve idarenin 
tutarlı ve uzun süreli personel yetiştirme usullerinin 
getirilmesi gereğine inanmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, Sayıştayın 1975 malî yılı 
bütçesinde teklif edilen ödenek toplamı 71 milyon kü
sur lira olarak kabul edilmiştir. 1974 yılının ödeneği 
57 milyon küsur olduğuna göre, ödenek toplamında 
14 milyon küsur liralık fazlalık gözükmektedir. Sürat
le tanzim edilen Sayıştay bütçesi, her türlü hayalî ra
kamlardan uzak olup, büyük gerçeklere uygunluğu ile 
samimidir ve tasarrufa riayet edilmiştir. 

Sözlerimi bitirirken milletin, devletin parasını ve 
mallarını Meclisimiz adına titizlikle koruyan ve de
netleyen Sayıştayın sayın mensuplarına Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupu adına başarılar diler, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bedirhan-
oğlu. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 
Tevfik Paksu. 

Buyurun Sayın Paksu. 
M. S. P. GRUPU ADINA AHMET TEVFİK 

PAKSU (Kahraman Maraş) — Muhterem Başkan, 
. muhterem milletvekilleri; 

Millî Selâmet Partisi Grupunun Sayıştay Başkan
lığı bütçesi üzerindeki görüşlerini açıklamaya çalışa
cağım. 

Bilindiği gibi, Sayıştay Başkanlığı Anayasanın 127 
nci maddesine göre kurulmuş ve aynı maddede va
zife ve selâhiyetleri gösterilen bir kuruluştur. Kısaca, 
vazifesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına genel 
ve katma bütçeli kuruluşlarla, sermayesinin % 50' 
den fazlası bu tip kuruluşlara ait olan müesseselerin 
gelir ve gider hesaplarını tetkik, teftiş ve hükme 
bağlamaktır. Bundan başka, Kesinhesap kanun tasa
rılarının uygunluğunu tetkik etmek ve bu vazifelerini 
yaparken, tetkik ettiği müessese ve kuruluşların mev
zuata muhalif olarak yaptıkları fiilleri ortaya çıkarıp, 
müsebbiplerini bulmaktır. 

Bu kısa izahatımızdan anlaşılacağı üzere, Sayıştay 
Başkanlığı çok büyük vazife ve selâhiyeti olan bir 
kuruluştur. Hiç şüphe yok ki, bu vazifelerin tam 
olarak yapılması, kanun ve mevzuata uymayan hu
susları ortaya çıkaracak ve milletin parasını israf ve 
suiistimallerden büyük ölçüde kurtarmış olacaktır. 
Söz buraya gelmişken, bir hususu Büyük Meclise ve 
Büyük Türk Milletine arz etmeden geçemeyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye bugün diğer buh
ranların yanında büyük bir ahlâk buhranı geçirmek
tedir. Mevcut Hükümet zamanı için söylemiyorum; 
nice yıldan beri, Türkiye'de rüşvet yaygın hale gel
miştir. Her yerde yolsuzluk, suiistimal, adam kayırma 
bütün şiddetiyle devam etmektedir ve maalesef, o 
hale gelmiştir ki, artık, ne veren, ne alan en küçük 
bir suçluluk ve eziklik duymamaktadır. Rüşvet alan
lar hakkını aldığını, verenler de onun hakkı olduğu
nu düşünerek yapıyorlar. Bu hususu arz ettikten son
ra, böyle bir devirde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi namına hareket eden Sayıştay Başkanlığının ne 
kadar büyük bir ehemmiyet kazandığı ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Sayıştay Başkanlığının, şu anda do
kuz bine yaklaşan kuruluşa ait hesapları tam ve kâ
mil manada tetkik edip etmediğini bilmek mümkün 
değildir. Bilhassa, belediye, özel idare gibi kuru
luşlara ait hesapların zamanında ve tamamen tetkik 
edilemediğini görmekteyiz. Bu hususun en yakın za
manda ortadan kaldırılarak, kati hesapların zamanın
da neticeye bağlanmasını istemek hakkımızdır. 

Bundan başka, yapılan tetkiklerin formalite ol
maktan çok, esas ve mevzuata uygunluk yönünden 
yapılıp yapılmadığı meselesi çok mühimdir. Ancak, 
bu yönden yapılan tetkikle yolsuzluk ve suiistimal
ler önlenebilir. Tamamen tetkik edilemeyen müesse
selerin ciddiyetlerinde, lâzım gelen hassasiyetler bu
lunmayabilir. Bu sebeplerden Sayıştay Başkanlığına 
- icap ediyorsa - lâzım gelen elemanlar verilmeli ve 

154 — 



M. Meclisi B : 41 18 ; 1 . 1975 O : 2 

tetkikin bütün kuruluşlara şamil hale getirilmesi sağ
lanmalıdır. 

Bilhassa, yıllardan beri Sayıştay bütçesinde de-
faatle söylenen ve bu Kuruluşun elektronik hesap 
cihazlanyle teçhiz edilmesi keyfiyeti, mutlaka yerine 
getirilmeli ve zaman kaybı önlenilmelidir. 

Bugün artık dünyada kendi imkânlarımızla iktifa 
etmek mecburiyetinde kaldığımız şu zamanda, mil
let olarak her türlü israftan, suiistimalden, bilhassa 
lüks belâsından süratle kurtulmak mecburiyetindeyiz. O 
itibarla Sayıştay Başkanlığı, kendisine verilen bu ka
dar ciddî ve milletin bekasıyla ilgili tetkik ve hüküm 
vazifesini lâyıkıyla yapmaya mecburdur. Sayıştay 
Başkanlığı, hesaplarda yalnız rakamların mutabakatı 
şeklinde tetkikten çok daha öte, sarfiyatların millî 
menfaatlere uygun olup olmadığı yönünden mevzu
ata uygunluğu mutlaka esas alınmalıdır. 

1975 yılı »Sayıştay bütçesi geçen yıla nazaran % 
25'e yakın artışla, 57 milyon liradan 71 milyon lira
ya çıkarılmıştır. 330 denetçiyle vazife görmekte olan 
Sayıştay Başkanlığının, yukarıda izah etmeye çalıştığı
mız hususları esas alarak vazife gördüğüne inanmak 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimizi bağlamadan 
önce bir hususu nazarlarınıza sunmak istiyorum: 
Anayasa hükmüne göre kurulan ve millet namına 
vazife gören bütün kuruluşlarda çalışan şahıslarda 
müşterek bazı vasıflar aramaya mecburuz. Muhte
rem milletvekilleri, bir müessesenin şeklen en iyi 
tarzda kurulmuş olması ve iyi vasıtalarla teçhiz edil
mesi, o müessesenin en iyi şekilde iş görmesi için 
yeterli olmamaktadır. Ayrıca, o müessesede çalışan
ların bilgili ve mevzuata hâkim olması ve bunun 
yanında vazife şuuru ile, vatan ve millet sevgisinin 
hâkim olması esastır. Düşmanı dahi olsa hakkı tes
lim edecek kadar ahlâk ve fazilet sahibi olması icap 
etmektedir. Bu esaslardan hareket edecek olursak, 
Sayıştay Başkanlığı münasebetiyle bütün devlet mü
esseselerine şamil olarak şunu arz edelim ki, devlet 
namına, millet namına selâhiyet kullanan şahısların 
bilgi, ahlâk ve şahsiyet sahibi olması ve o şekilde 
yetiştirilmesi her şeyden önce ehemmiyet kazanmak
tadır. 

Millî Selâmet Partisi Grupu olarak görüşümüz 
odur ki, gerek idareci ve gerekse vatandaşlar olarak 
ahlaken yükselmedikçe ve bütün bilgi ve teknikle 
mücehhez olmadıkça, millet olarak kurtuluşumuz 
mümkün değildir. 

j Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
I tamamlarken, Sayıştaya intikal eden hesapların ve 
I kadro ile ilgili mezvuların çabuklaştırılmasını ve ge

cikmeden mütevellit sızlanmaların önüne geçilmesini 
beklemekteyiz. 

Sözlerime son verirken, Sayıştay Başkanlığı büt
çesinin hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan diler, 
Millî Selâmet Partisi Grubu adına hürmetlerimi arz 
ederim. (M.S.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paksu. 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Yasin Boz-

kurt. 
Buyurun Sayın Bozkurt. 
D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT 

\ (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayıştay bütçesi üzerinde Demokratik Partinin gö

rüşlerini arz için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayıştay, 1861 tarihinde kurulmuş olup, zaman içe
risinde inkişaf ederek, 1961 Anayasasında ve bu Ana
yasanın 127 nci maddesiyle hakikî ve önemli bir yeri 
almış bulunmaktadır. Sayıştay, Türkiye Büyük Millet 

\ Meclisi adına genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve 
a giderleriyle, mallarını denetlemek ve sorumluların he

sap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak; kanunların 
kendisine verdiği inceleme, denetleme ve hükme bağ
lama işlemlerini yapmakla görevli bir Anayasa kuru
luşudur. 

Aynı zamanda yargı organı hüviyetini de taşıyan 
bu kuruluşun çalışmaları Sayıştay Kanunu ile nizam-
lanmıştır. Bu organ, demokratik hukuk devletinin 
vazgeçilmez unsurudur. Bütün Batı demorkasilerinde 
sayıştayın yeri vardır. Bizde Sayıştayın 100 yılı aşkın 
geçmesiyle, parlak hizmetler ifa ettiğini belirtmek iste-

I rim. 
Birçok kuruluşlar gibi Sayıştayda, değişen hayat ve 

toplum şartları cinde çeşitli tekâmül ve merhalelerden 
geçmiştir. Devletin gelir ve giderlerinin denetimi ve 
mallarının korunması görevi bizde Tanzimatla başlar. 

j Cumhuriyet dönemine kadar geçen devre içinde, teş
kilâtı esasiye kanunlarında, Sayıştay, Anayasal bir ku
ruluş olarak yerini ve önemini korumuştur. Şunu da 

I burada ifadeye mecburum, Cumhuriyete kadar Sa
yıştay, diğer devlet dairelerinden farklı tutulmamıştır: 
Üyelerinin tayini ve kuruluşu, denetimi Hükümete bı
rakılmıştır. Cumhuriyetle birlikte Sayıştayın üyeleri
nin Hükümetçe tayini mahzurlu görülmüş; çıkarılan 
374 sayılı Kanunla bağımsız bir kuruluş haline geti-

I rilmiştir. 1924 Anayasası, Sayıştayın anayasal niteliği-
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ni devam ettirerek, 100 ncü maddesiyle, bu organın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olduğunu ifa
de etmiştir. 

Ülkemizin gittikçe artan ve değişen ekonomik ve 
malî konuları karşısında, 1934 yılında Sayıştay, Diva
nı Muhasebat Kanunu ile yeniden düzenlemeye tabi 
tutulmuştur. Sayıştay daireleri birer yargı mercii olarak 
çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır. 

Yeni Anayasa çerçevesinde, 1967 yılında yürürlüğe 
giren 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile, onu takiben 1970 
yılında çıkarılan 1260 sayılı Kanunla, Sayıştay, yeni 
hüviyet ve niteliğe kavuşmuştur. Sayıştayın, yükle
nen hizmetle, tanınan imkânı karşılaştırıldığı takdirde, 
altından güçlükle kalkabileceği gerçeşini ifadeye mec
buruz. Bu yönden, eksikliklerinin giderilmesi zaru
retine inanmaktayız. 

Sayıştayın işinin bir hesap işi olması münasebetiyle, 
sadece denetçilerle işin görülmesi, sadece zihnî faali
yetlerle bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmayaca
ğını burada belirtmek isterim. Biraz evvel konuşan 
Millî Selâmet Partisi Sayın Sözcüsünün de belirttiği 
gibi, Sayıştayın elektronik cihazlarla teçhizi ve bu ci
hazlardan istifade etmesi gerçeğini ve lüzumunu, bu
rada Yüce Heyetinizin huzurunda belirtmek isterim. 
Bu itibarla, Sayıştayın görevinin, teknik teçhizatla, 
elektronik cihazlarla donatılması ile daha verimli, da
ha müsmir bir hale geleceği görüşünü ifade ederim. 

Geçen yılki Sayıştay bütçesinin bu yıl % 25 nispe
tinde artmış olduğunu, demin benden evvel konuşan 
arkadaş belirttiler. Bu, değişen ekonomik ve malî şart
lar karşısında önemli bir yekûn değildir. Bunun ve
rimli yerlere kullanılması zaruretini ifade ederim ve 
Sayıştay bütçesinin memleketimize, Sayıştay mensup
larına hayırlı ve uğurlu olması temennisi ile Demok
ratik Parti Grupu adına Yüce Heyetinize saygılar su
narım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Şahıslan adına söz alan arkadaşlarıma söz veriyo

rum. 
Sayın Ilhami Çetin*, buyurun efendim. 
ÎLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
1839 tarihinde başlayan Gülhane Hattı Hümayunu 

ile hareket kazanan, ıslahat çabaları ortamında varlığı 
kesinlikle hareket kazanan, eski ve köklü bir maziye 
sahip bu Anayasa kuruluşu, Anayasamızın 127 nci 
maddesi gereğince, Yüce Meclisimiz adına genel ve 
katma bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini, mallarını 
denetlemek, sorumluların hesap işlemlerini kesin hük

me bağlarrıak vazifesini mütevazi bütçesiyle, faziletle 
ve feragatla yerine getirmektedir. Bu hususu, ayrı ay
rı partilere mensup arkadaşlarımın ittifakla belirtme
leri, beni bu kuruluş üzerinde fazla bir şey söylemekten 
alıkoymuştur. 

Sayıştayımızın 1975 yılı bütçesinin Büyük Milleti
mize ve Sayıştayımızın değerli Başkanı ile mesai arka
daşlarına hayırlı olmasını diler, sizlere saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Sayın Ömer Kahraman, buyurun. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Yüce Meclisler adına Devletimizin gelir ve gider

lerini denetlemek, Devlet dairelerinin mallarını kont
rol etmekle görevli olan Sayıştayın bütçesi üzerinde 
görüşlerimi açıklayacağım. 

Devletten maaş alan memurlardan, işçilerden ka
nunen kesilen vergilerle, serbest çalışanların vicdan
larına bırakılan vergi alma usulü sonucu toplanan 
paraların Devlet ve millet yararına harcanıp harcan
madığının kontrol edilmesini istemek, vergi verenle
rin hakkıdır. Bu hakkı, Yüce Meclislerimiz ve Yüce 
Türk Ulusu adına Anayasamızın 127 nci maddesi ve 
832 ilâ 1269 sayılı Kuruluş Kanunlarıyle Sayıştay 
Başkanlığı yürütmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde istikrarlı hükü
metlerin kurulamayışı ve kurulanların da düşürülme
si için her türlü girişimi yapan çıkar çevrelerinin tem
silcileri olan partilerin, hükümet bunalımına sebep 
olmakla kalmayıp, Ulusumuzu geçici ve hatta güven
oyu alamayan hükümetlerin elinde bıraktıkları acı 
bir gerçektir. 

Geçici ve güvenoyu alamamış hükümetler devri, 
sosyal ve ekonomik çalkantılara yol açtığı gibi, top
lumumuzda yolsuzlukların ve israfın alabildiğine ço
ğaldığı, çarçurun kol gezdiği devirler olduğu da yine 
acı bir gerçektir. 

îşte, bu hükümet bunalımlarının meydana getirdi
ği boşluklardan yararlananlar, bulanık suda balık av
layanlar çoğalarak, Sayıştay Başkanlığı görevlilerinin 
iş hacmini yükseltiyor ve hatta görevlileri, boylarını 
aşan dosyalarla karşı karşıya bırakıyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, bugün bazı köylerimizde 
Türk çocuklarının cami köşelerinde hasır üzerinde 
okuma yazma öğrenmeye çalıştığını düşününüz. Kuş 
uçmaz kervan geçmez misali, yolu olmayan köyleri 
düşününüz. Kilometrelerce uzaktan, sırtında içmesu-
yu taşıyan vatandaşlarımızı düşününüz. Bunların ya-
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nında bir de resmî dairelerin göz kamaştıran lüks ve 
israfını düşününüz. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılını geride bıraktığı
mız bugün, yurdumuzda bu acı gerçeklerin sergilen
mesinin nedeninin, bence aziz Milletimizden vergi 
adiyle toplanan paraların yerli yerine harcanmadığı, 
israfın önlenemediği olduğu bir gerçektir. Sayıştay 
Başkanlığının denetçi sayısı fazlalaştırıhp, yolsuzluk
lar ve usulsüzlükler daha sıkı takip edilmelidir. 

Bazı belediye başkanlarının seçim kazanmak için 
yaptıkları yersiz harcamalarını yasalarla bağdaşır ni
telikte görmemiz mümkün değildir. Türkiyemizde 
araba saltanatı da ayrıca bir derttir; bu akaryakıt 
pahalılığında, «at beylik, arpa beylik ambarından» 
denerek, israf son seviyesine ulaştırılmıştır. Bir filt
reli sigara aldırtmak veya sudan şeyler için, kapısın
da, «resmî hizmete mahsustur» yazılı sekiz silindirli 
arabalar veya su gibi benzin harcayan jeepler ile 
yüzlerce, binlerce kilometre yol katedilmekte ve bu 
fakir milletimizin bütçesine bu yersiz giderler kay
dedilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kıymetli arkadaşlarım, bir
kaç örnek verdiğim ve sizlerin de çok iyi bildiğiniz 
israfların önlenmesi, keyfî harcamaların durdurul
ması için Sayıştayımızın canla başla çalıştığına ina
nıyorum. Fakat, Meclisler adına görev yapan bu 
Anayasal kuruluşumuzun daha etkin, daha hassas 
olmasını istemenin de aziz milletimizin hakkı oldu
ğunu bu kürsüden ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, Sayıştay Başkanlığının istediği eleman ve 
imkânların sağlanmasını, denetlemede boşluk bırakıl
mamasını, Yüce Türk Ulusunun bu kürsüsünden, Ulu
sumuz adına istemeyi görev sayıyorum. 

Bu bozuk düzende yıllarca, israfa ve yersiz har
camalara alışanların kökünü kazımak mümkün de
ğildir. Fakat, bunların bir kısmının önlenmesi müm
kündür. Dişinden tırnağından artırarak vergi ödeyen 
namuslu vatandaşlarımızın verdikleri paraların yer
li yerine harcandığını görmeleri, Sayıştaya olan gü
veni arttıracaktır. Sayıştay Başkanlığının saptadığı, 
neticelendirdiği yolsuzluklar basın yoluyle kamuoyu
na duyurulmalıdır. 

Sayıştay bütçesinin, Yüce Milletimize, saçı bit
medik yetimlerin hakkını koruyan ve devlet parasının 
harcanmasında titizlik gösterdiğine inandığım Sayış
tay mensuplarına yararlı ve uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Bu suretle Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 18 112 231 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 inceleme Yargı ve 
Karar Hizmetleri 52 529 423 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına 
Dağıtılmayan Transferler 582 240 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Bu suretle Sayıştay Başkanlığı Bütçesi Meclisi
mizce kabul edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim. 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı büt
çesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz alan arkadaşlarımı 
bilgilerinize sunuyorum. C. G. P. Grupu adına Sayın 
Talât Oğuz; C. H. P. Grupu adına Sayın Muammer 
Alıcı, A. P. Grupu adına Sayın İbrahim Göktepe, 
M. S. P. Grupu adına Sayın Orhan Akkoyunlu, D. P. 
Grupu adına Sayın Mehmet Altınsoy. 

Şahıslan adına; Sayın Nadir Lâtif islâm, Sayın 
Feyzullah Değerli, Sayın Mustafa Cesur, Sayın Hü
seyin Cavit Erdemir, Sayın Ali Şevki Erek, Sayın 
Remzi Yılmaz, Sayın İlhan Aytekin, Sayın îlhami 
Çetin, Sayın Nedim Korkmaz, Sayın Vecdü ilhan, 
Sayın Azmi Yavuzalp, Sayın Fikret Övet Sayın 
Mustafa Asri Ünsür, Sayın Kemal Ataman. 

C. G. P. Grupu adına Sayın Talât Oğuz; buyu
runuz Sayın Oğuz. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 1975 malî 
yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum; grupum ve şahsım adına Yüce Par
lamentoyu saygıyle selâmlarım. 

Değerli millevekilleri, gelişen ve değişen siyasî 
ve hukukî koşullar karşısından ortaya çıkan ihti
yaçların karşılanması ve sorunların halledilmesi ba
kımından, yeni müessese ve kuruluşlara lüzum hâsıl 
olmuş, bu müessese ve kuruluşların organize edil
mesi, siyasî hayatımızda yer almak suretiyle hukukî 
boşlukların doldurulması zaruret haline gelmiştir. 
Batı uygarlığını benimsemiş bütün toplumların, 
millî örf ve âdetlerine aykırı olmamak suretiyle, 
Batının bütün uygar müesseselerini tüm olarak be
nimsemeleri gerektiğine inanmaktayız. Anayasa 
Mahkemesi, siyasî ve hukukî hayatımıza, 1961 yılın
dan sonra kabul edilen Anayasayla girmiş bulun
maktadır. 1950 - 1960 döneminin vermiş olduğu 
acı tecrübeler, siyasî çekişmeler siyasî çekişmelerin 
memleketimize vermiş olduğu siyasî, iktidar ve 
sosyal alandaki tahribat, Parlamento tasarruflarının 
Anayasaya uygun olup olmadığının tartışılır bir hale 
gelmesi, Anayasa Mahkemesinin kurulması zarureti
ni doğurmuş ve hukukî hayatımızda mevcut olan 
boşluğun doldurulması gerektiği ortaya çıkmış bu
lunmaktaydı. Hukuk devletine bağlı, hukukun üstün
lüğünü savunan ve 12 Asır önce söylenen, «Adalet 
mülkün temelidir» sözünün hâkim olduğu demok
ratik nizamı benimsemiş devletler, her şeyden evvel 
siyasî ve hukukî hayatlarında hâsıl olan ihtilâfların, 
yasalara aykırı davranışların ve icra mevkilerinde 
bulunan görevlilerin faaliyetlerinin denetleyecek, 
siyasî hayatımızın vazgeçilmez unsurları bulunan 
siyasî partilerin, siyasî ve malî yönden denetimini 
sağlayacak bir Anayasa kuruluşuna zaruret ve ihti
yaç hissedildiğinden, Anayasa Mahkemesi siyasî ve 
hukukî hayatımızın malı olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî hayatımızın gerisine 
göz attığımız zaman, yıllar öncesi Parlamentodan 
çıkan yasaların, tüzüklerin Anayasaya aykırı olduğu 
iddia edilmiş; fakat bu aykırılığı giderecek, bu ihti
lâfları halledecek 1961 yılına kadar bir yargı mües
sesesi bulunmadığı için, Devlet hayatı tahribedilerek 
siyasî çekişmelere sahne olmuş ve ülke siyasî, iktisa
dî ve sosyal yönden telâfisi gayrimümkün maddî ve 
manevî zararlara bırakılmıştır. 

Anayasa kuruluşlarından biri olan ve siyasî ha
yatımızın teminatı, muvazene unsuru bulunan Ana
yasa Mahkemesi, 44 sayılı Kanunla kurularak, 
28 . 8 . 1962 tarihinden beri fiilen göreve başlamış 
bulunmaktadır. Yargı erkinin bir kolu bulunan, 
millet iradesine dayanan Parlamentonun tasarrufla
rını denetleyecek, Devlet gücünü elinde bulunduran 
sorumlu ve önemli mevkileri işgal eden şahısları 
Yüce Divan sıfatiyle yargılamak, siyasî partiler hak
kında önemli kararlar almak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması halinde, vâki olacak itirazları inceleyip 
karara bağlamak, siyasî hayatımızın teminatı, siyasî 
ve hukukî çekişmelerde hal mercii bulunan Anayasa 
Mahkemesinin bu kutsal ve ulvî görevi karşısında, 
Anayasa Mahkemesinin Başkan ve üyelerinin ve tüm 
görevlilerinin, her türlü parti çekişmeleri üstünde, 
siyasî kısır çekişmeler dışında, tamamen hukuk ve 
yasalar çerçevesinde, hukukun üstünlüğüne, sosyal 
hukuk devleti anlayışına bağlı olmak suretiyle va
zife görmeleri gerektiğine inanmaktayız. 

Adalete ve adalet müesseselerine Türk Milletinin 
olan inancının sarsılmaması, bu müessesenin Türkiye' 
nin siyasî ve hukukî hayatında devamlı olabilmesi 
için; her şeyden evvel kendisinin hikmeti vücudu bu
lunan Anayasa ve yasalara bağlılığını, Anayasanın 8 
nci maddesi gereğince, ispat etmesi, hukukun ve hak
kın üstünlüğüne, tarafsızlığına saygı gösterilmesi ge
rektiğine içtenlikle inanmaktayız. 

Adalette taraf, yasaların ve mevzuatın tatbikinde 
taraf, bir ülkeyi siyasî ve hukukî sahada çöküntüye gö
türeceği, o ülkenin siyasî hayatında ve dolayısıyle hu
kuk sahasında tartışmalar açarak çekişmelere sebebi
yet vereceği ve ülkeyi telâfisi gayrimümkün maddî ve 
manevî zararlara maruz bırakacağı tabiîdir. 

Anayasa Mahkemesinin, siyasî hayatımızda demok
ratik kurallar içinde büyük bir yeri vardır. Tarafsız
lık ilkesinin, Anayasa Mahkemesine hâkim olma zo-
runluğu vardır. Anayasa Mahkemesi, her şeyden ev
vel partilerüstü bir hüviyete bürünmek zorundadır. 
Sağlıklı bir demokratik rejimin işlemesi, demorkatik 
rejimin ayakta durması için, her şeyden evvel Türk 
Milletinin malı bulunan Anayasa kuruluşlarının hü
küm ve kararlarında, tasarruf ve işlemlerinde, davra
nış ve hareketlerinde siyasî bir anlamın, politik bir 
çıkarın bulunmaması gerektiğine inanmaktayız. 
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Vatandaşın son melcei yargı kuruluşlarıdır. Bir ül
kede, ister vatandaş olsun, ister bir kuruluş veya mü
essese olsun, ister bir siyasî teşekkül olsun, yargı erki
ni kullanan kuruluşlara karşı saygınlık, güvenlik duy
ması için, bu kuruluşların, tarafsızlık ilkelerinin ışığı 
altında, hukukun ve hakkın üstünlüğüne inanmak sure
tiyle hareket etmeleri gerektiğine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, yıllar öncesi bütün dünyayı sa
ran gençlik olayları, anarşiye dönüşmüş ve bu arada 
Türkiye'ye yönelmek suretiyle Devletin bütünlüğünü, 
milletin birlik ve beraberliğini parçalamaya matuf fiilî 
eylemler meydana gelmiştir. 

Bir müddet evvel, Türkiye'de Atatürk Türkiye'sinin 
gençleri arasında çıkan fikrî çatışma, eyleme dönüşe
rek, istikbalin ümidi, teminatı olan üniversite ve yük
sek okullarımız kana boyanmıştır. Bu olaylar üzerinde 
yargı kuruluşları dışında, herkes fikir ve mütalaa yü
rütmeye haklı olduğu halde, bağımsız bir mahkeme 
bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanının, bir müddet 
evvel basına intikal eden ve bir grupu kınayan, eleşti
ren, adeta taraf tutan mütalâa ve beyanlarını hukuk 
devleti ilkesiyle, hukukun üstünlüğüyle, tarafsızlık ilke
leriyle bağdaştırmadığımızı ifade etmeyi, siyasi ve hu
kukî bir vecibe addederiz. 

Sayın üyeler, hukuka, hukukî müesseselere, Ana
yasa kuruluşlarına bağlı, bunlara saygı duyan bir si
yasî teşekkülün mensuplarıyız. Anayasanın 8 nci mad
desinin bu kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi 
inancını taşımaktayız. 

Anayasanın 152 nci maddesi; «Anayasa Mahkeme
sinin kararları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz» 
hükmünü ihtiva etmektedir. Anayasa Mahkemesinin 
kararlarının gerekçesi yazılmadan duyurulması ve 
açıklanması çok sakıncalı durumlar yaratmaktadır. 
1803 sayılı Af Yasasının 2 nci maddesinin iptaliyle il
gili kararı, gerekçesi yazılmadan, kararı duymayan, 
basında takip etmeyen hiç bir kimse kalmamıştır. Bu 
durum, Anayasanın 152 nci maddesinin açıkça ihlâli
dir. Usul yönünden, biçim yönünden yapılacak bir ip
tal de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine te
cavüz sayılır. Millî iradenin tecellisi bulunan Meclisin 
iradesi ters çevrilmiş sayılır. Af, millet adına, T. B. 
M. M.'nin kullanabileceği bir yetkidir. Usulle ilgili 
bir iptal bu yetkinin fiilen başka bir organca kullanıl
ması sonucunu doğuramaz. Af, ancak bir kanunla ya
pılır. Türk milletinin büyük çoğunluğunun, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi çoğunluğunun iradele
ri hiçe sayılarak ve Cumhurbaşkanının onayı atlanarak 
af yetkisinin fiilen kullanılması, hukuk dışı bir durum 

yaratmak olur. Devletin dayandığı temel kuralları 
sarsmadan, böyle bir durum yaratılması düşünülemez. 
Kanunların, Anayasaya uygunluğunun kazaî denetimi, 
Devletin Anayasa Mahkemesince yönetilmesi anlamı
na gelmez. 

«Hâkimler Hükümeti» adı verilmiş olan, aşırılık
lar, kanunların kazaî denetimine taraftar olanların bi
le benimsemedikleri ters sonuçlar doğurur. Böyle bir 
yola sapılırsa, yalnız rejim bakımından değil, iktisadî 
kalkınma veya dış politika gibi alanların her birinde, 
yarın ne çeşit mahzurları meydana gelesceği belli ol
maz. Devlet idaresinde, Anayasa Mahkemesinin önem
li ve şerefli bir yeri vardır. Bu yer, aşırı sol çığırtkan
larının sandığı gibi, dilediği anda millet iradesini ters 
çevirmek değildir. Anayasa mahkemeleri kanunları 
denetler. Fakat, Anayasa mahkemeleri, millet çoğun
luğunun açık iradesini hiçe sayarak kanunları fiilen 
değiştirme, kanun yapıcısının iradesi yerine kendi siya
sî tercihini ikame etme yetkisine sahip değillerdir. Bu
nun aksini düşünmek, demokratik ilkelere karşı çık
mak demektir. Anayasa Mahkemesi bir kanunun oy
lanışında hata yapıldığına kani olursa, usul bakımın
dan, biçim yönünden iptal kararı verebilir. Usul yö
nünden, biçim yönünden bir iptal kararı verilirken gü
dülen amaç, söz konusu metnin, usulü dairesinde ye
niden oylanmasını sağlamak olmalıdır. Bütün bu 
yöntemlere baş vurmadan Anayasa Mahkemesinin, 
sanki kanun vazıı imiş gibi hareket etmesini tarafsız
lık ilkeleriyle, hukukun üstünlüğüyle kabili telif gör
mediğimizi ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 64 ncü mad
desi uyarınca, kanun koymak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görevidir. Aynı maddeye göre, genel ve 
özel affa karar verir. Af, karar konusu olup, ka
nun konusu değildir. Anayasamızın, 147 nci mad
desine göre, Anayasa Mahkemesi, kanunların ve iç
tüzüklerin, Anayasaya aykırılığını inceler. Bir karar 
olan affı esas yönünden Anayasa Mahkemesi incele
meye yetkili değildir. 1803 sayılı Yasanın Anayasa
ya aykırılığı iddia edilirken eşitlik prensibinden bah
sedilmiştir. Affa karar verme yetkisi Meclislerin
dir. Bir kısım cezaların 12 yılı, bir kısmının 5 yılı 
affedilmiş, bazı istisnalar konmuştur. Bir şahsı öl
düren ve bir kişinin hayatını ortadan kaldıranı affe
dip de mala karşı işlenen suçların af dışı bırakılma
sı eşitsizlik değil midir? iptal istenirken amaç, eşit
sizliği değil, muayyen suçları af kapsamına sokmak
tan ibarettir. 
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Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasının 142 nci 
maddesine göre vazife yapmak üzere kurulmuş bir 
yüksek mahkeme ve bir Anayasa kuruluşudur. Bu 
müessesenin, Anayasa kuruluşlarına hukukun üstün
lüğüne olan saygınlığımızın bir ifadesi olarak, müsta
kil bir binaya kavuşturulması, huzur içinde, adaleti 
yasalara bağlı olarak tahakkuk ettirmeleri gerektiği 
inancını taşımaktayız. 

Geçenlerde, Parlamentoda Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve azalarına ödenek verilmesini öngören ta
sarıyı grup adına savunmamız, C. G. P. Grupunun - : 

Anayasa kuruluşlarından biri olan Anayasa Mahke
mesi Başkan ve âzalarının sosyal ve iktisadî olanak
lara kavuşturulması inancında bulunduğunu kanıt
lamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesine 
ayrılan ödenek 8 milyon lirayı bulmaktadır. Bütçe
ye oranla '% Q,8 civarındadır. Azamî tasarruf ilkele
rine riayet edildiği takdirde ve uygulamada gerekli 
tedbirler düşünüldüğünde - ihtiyacı karşılayacağı ka
nısını taşımaktayız. 

Anayasa Mahkemesi bütçesinin Türk Milletine 
ve bu müessesenin sayın mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni eder, Yüce Parlamentoya ve 
Anayasa Mahkemesi mensuplarına saygılar sunarım. 
(C. G. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Muammer Alıcı; bu

yurun Sayın Alıcı. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ALICI 

(Ankara) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Anayasa Mahkemesi 1975 malî yılı bütçe tasarısıy-
le ilgili olarak C. H. P. Grupunun görüş ve dilekle
rini sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, müzakeresini yapmakta olr 
duğumuz bütçe genel bütçeye bağlı daireler içeri
sinde en küçük payı olanıdır. Ayrılan ödenek 8 mil
yon Türk Lirasıdır. Yıllardan beri Anayasaya aykırı 
kanunlardan şikâyet edilen memleketimizde bu pren
sibin kabul edilmesi mühim gelişmelerden biri telâk
ki edilmiş ve bu sebeple Batı Avrupa anayasalarında 
görüldüğü üzere 1961 Anayasasıyle Anayasa Mahke
mesi teşkili uygun görülmüş ve bu saygın mahkeme, 
kurulduğundan bugüne kadar, mülkiyeti kendisine 
ait bir binaya kavuşturulamamıştır. Arsa temin edil
diği halde bina için 1975 bütçesinden ödenek 
ayrılmamıştır. Ayrıca işlerin gecikmesinden şikâyet 
edilir, buna karşı mevcut kadrolar çoğaltılmamıştır. j 
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Gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 
bu bütçenin hazırlanışında, kuruluşundan beri sür
dürülen verimli ve ekonomik olma şartına azamî dik
kat gösterilmiştir. Bütçe rakamının küçüklüğü ki, 
dairenin saygınlığı göz önünde bulundurulduğu tak
dirde bunun birkaç katı bütçe dahi itirazsız olarak 
Yüce Meclislerden çıkabilirdi. Böyle yapılmamış, 
tam tersine doğal masraflarda dahi tasarrufa gidil
miştir. Bu bütçe anlayışının diğer dairelere de ör
nek olmasını dilerken, bütçenin hazırlanmasında 
emeği geçen yetkili ve sorumluları huzurunuzda en 
içten duygularla kutlarım. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşundan bu yana 13 yıl geçmiş bulunmasına rağ
men, bu kurumla ilgili tartışmalar ve eleştiriler bir 
türlü bitmemiştir, Bazı siyasî partiler ve politikacı
lar Anayasa Mahkemesini bir türlü içlerine sindire-
miyorlar ve fırsat buldukça bu kuruma çatıyorlar. 
Anayasalar da anayasaların getirdiği kurumlar da el
bette eleştirilebilir. Eleştirilemez demek, bilim ve fikir 
özgürlüğüne ters düşer. Ama yapılan eleştiriler bu 
kurallar içinde olmuyor, ilkel biçimde kalıyor. 

Politikacının, hukuk âlimi olması şart değildir; 
fakat temel hukuk kurallarına saygılı olması gerekir. 
Öyle sözler söyleniyor ki, insan hayretler içinde ka
lıyor. Âdeta, anayasasız bir devlet idaresi düşünülü
yor; «Seçim sonu iktidarı ele geçirenler, dilediği gibi 
memleketi idare etsin.» deniliyor. «Millî irade bu 
demektir, buna karşı olmak millî iradeye karşı gel
mektir». denilmek isteniyor. 

Sayın milli etvekilleri, asırlar boyu yapılan müca
deleler sonunda, insan hak ve hürriyetlerini, millî da
yanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı 
mümkün kılacak demokratik hukuk devletini, bütün 
hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak için bir Ana

yasa yapılmıştır. Milletin % 67'si bu Anayasayı onay
lamıştır. Neleri getirdiği, neleri teminat altına al
mak istediği açık bir şekilde görülmektedir. 

İnsan hak ve hürriyetlerini gerçekleştirecek ve te
minat altına alınmasını sağlıyacak egemenliğin sahibi 
miüetdir. 

Anayasanın 4 ncü maddesi, «Egemenlik kayıtsız 
şartsız Türk Milletinindir. Millet, egemenliğini, Ana
yasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliy
le kullanılır.» der. Bu yetkili organlar, yasama, yü
rütme ve yargıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
milletin egemenliğini bu Anayasanın koyduğu esaslar 
dahilinde kullanan ellerden biridir, ama yegânesi de-
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ğildir. Bunu böyle kabul edeceğiz ve böyle kabul et
mek zorundayız. 

Yine bu Anayasanın 8 nci maddesi; «Anayasa 
hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk 
kurallarıdır.» der. 

Yasama organı da, bu madde hükmüne göre, 
Anayasanın hukuk kurallarıyla bağlıdır. Anayasa
nın genel esasları değişmedikçe, hiç bir kurum ken
disine verilmeyen hakkı kullanmaya yeltenemez. Ege
menliğin kullanma biçimini kendisine göre tarif ede
mez. Kendisine ayrıca bir güç verip, bunun dışına 
çıktığı anda, Anayasayı ihlâl teşebbüsü adıyla anı
lan suçu işlemiş olur. Şayet bunu, siyasî iktidar 
olarak yapmaya kalkışırsa o zaman meşruluğunu kay
beder. 

Bu şartlar altında, her şeyden evvel herkesin ve 
her kurumun, önce kendi yetki sınırlarının nerede 
bittiğini bilmesi gerekir. Bunu, görüp öğrendiği tak
dirde, yetkisine tecavüz edildiği iddiasında buluna
maz. 

Anayasa Mahkemesinin yeri, bu yeri görmeyen
ler, bilmeyenler için en büyük teminat yeri olmakta
dır. Bunlar, bu mahkemenin varlığına şükretmelidir-
ler. Eğer, bu mahkeme olmasaydı, egemenlik anla
yışı da, yasama gücü, hukuk ve Anayasa dışı tarif
lere uyacak, temel hak ve özgürlükler kısıtlanacaktı. 
Sonunda, bu hukuk dışı davranış içine gidilmek su
retiyle yeni bunalımlara sebep olunacaktı. 

Yassıada mahkemesinde, bir sanık savunmasın
da; «Bizi buraya getiren bir Anayasa Mahkemesinin 
bulunmamasıdır.» demiştir. Bu sözde büyük bir ger
çek payı vardır. O dönemde bir Anayasa Mahkeme
si bulunmuş olsaydı, belki de Yassıada Mahkemele
rine ihtiyaç kalmayacaktı. 

Onun için, bu kuruma iyi sahip olun; şikâyet edi
lecek, eleştirilecek yanları varsa bunları düzeltmeye 
çalışalım; fakat mahkemeyi yıpratmayalım. 

Sayın milletvekilleri, yargıdan, Anayasa Mahke
mesinden yakınanların arzuları, her türlü yetki kendi 
ellerinde olsun; fakat bunu bir türlü açıklamıyorlar. 

1961 Anayasasının kabulünden bu yana, 4 genel 
seçim, 1 mahallî, ara seçimler yapılmıştır. Bu seçim
lerin hiç birinde Anayasanın 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi gereği açıkça öne sürülmemiştir. Egemenli
ği, sadece Parlamentonun kullanacağı fikri ortaya 
atılmamıştır. «Millet egemenliği en çok oy alan par
ti eliyle kullanılıp.» şeklinde bir değiştirge önerisinde 
bulunulmamıştır, j 

12 Mart 1971 tarihinden sonra, Anayasa değişik
liğini arzu edenlerin eline bir fırsat geçmiştir. 50'ye 
yakın madde bu tarihten sonra değiştirildi. Ne 4 ncü 
madde, ne de 8 nci madde değiştirilmedi, ya da de-
ğiştirilemedi. 

Sayın milletvekilleri, Türk milleti egemenlik hak
kını, Anayasanın bugün tarif ettiği şekilde kullan
makta devam edecektir; değil süresiz olarak, 4 yıl 
bile hiçbir teşekküle, istediği gibi idare etme ve ve
kâlet yetkisini vermeyecektir. Bu, hakkından feragat 
olur. Alınan haklar geri verilemez ve kimse de bu
nu geri alamaz. Bu şartlar altında vekâleti ve yetkiyi 
kabul edenler, yasama ve yürütmeye talip olurlar. 
Bunun dışında hiçbir şekilde yasama ve yürütme yet
kisi düşünülmesin. Hele «Anayasayı değiştireceğim» 
diye, vatandaştan 2/3 çoğunluk isteyen bir parti, Mec
liste adî çoğunluğu da kaybetmişse, bu, millet Ana
yasayı benimsiyor ve kendisinden bu Anayasaya gö
re idare edilmesini istiyor demektir. Artık bu siyasî 
kuruluşların, Anayasamızdan şikâyet etmeye de hak
ları olmaması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, hiç hata etmeyen kişi veya 
bir kurum düşünülemez. Hele sosyal konularla uğra
şanlar için bu ihtimal daha da artar. Eğer böyle ol
masaydı, yargı görevlerini yapanların kararlarına kar
şı derece derece şikâyet, itiraz, temyiz, karar düzelt
me, muhakemenin iadesi gibi kanun yollarını koy
maya gerek kalmazdı. Anayasa Mahkemesi kararla
rında da hatalı olanlar, çelişki içinde bulunanlar ola
bilir. Hatta bunlar beşerî zaıftan da ileri gelebilir, 
Bütün bunlar, kararların eleştirilmesi ve bazı tedbir
lerin alınmasını gerekli kılabilir; fakat hiçbir zaman 
bu kurumun varlığına kastedecek saldırılara neden 
olamaz. Nasıl ki, hatalı kararlardan dolayı genel 
mahkemelerin de eleştirmesi yapılıyor ve bunların 
düzeltme çareleri aranıyor ve fakat hiçbir zaman 
«Mahkemeye lüzum yoktur» denilemiyorsa, burada 
da durum aynıdır. 

Anayasa Mahkemesi kararlarını da tartışabiliriz. 
tyi işlemesi için gereken tedbirleri alırız ve fakat 
Anayasa Mahkemesine gerek yoktur diyemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin eleş
tirdiğimiz yanları varsa, bunda bir ölçüde bizlerin 
de sorumluluğumuzu aramak gerekir, özellikle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 1950 - 1960 dönemi, 
çoğunluk diktasına karşı yapılan özgürlük mücade
lesiyle geçmiştir. 

27 Mayıs Devrimiyle, Anayasa ve hukuk dışı tu
tum ve davranışıyle meşruluğunu kaybetmiş bir ikti
dar yıkılmıştır. Yeni Anayasa yapılırken, siyasî ikti-
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darın Anayasa ve hukuk dışına çıkmaması için ak
la gelen bütün tedbirler Anayasaya konulmuştur. 
Hem çift Meclis, hem de Anayasa Mahkemesi insa
na biraz garip geliyor. Senato, istikrar unsuru olma
yı sağlayacak bir yapıya sahiptir. Ne var ki, çoğun
luğunu siyasî partiye bağlı üyelerin oluşturması, bu 
kurumu Millet Meclisinin devamı haline sokmuştur. 
Bunda ne bir partiliyi ne de bir partiyi suçlamaya 
imkân yoktur. Partiler de, üyeler de, Siyasî Partiler 
ve Seçim Yasalarının uygun davranışı içindedirler. 

Cumhuriyet Senatosunun Millet Meclisinin deva
mı oluşu, böylece yasama hükümleri sonucudur. Bu 
yasal şartlar altında Cumhuriyet Senatosundan, Mil
let Meclisinin tersine bir davranış bekleyemeyiz ve 
bu koşullar altında, Cumhuriyet Senatosu kendisin
den beklenen istikrar unsuru olma görevini yerine 
getirememektedir. Anayasa Mahkemesinin varlığına 
bu yüzden ihtiyaç devam edecektir. Kaldı ki, Cum
huriyet Senatosu, Millet Meclisinin devamı olmasa 
dahi, bir istinat mercii olan Anayasa Mahkemesine 
yine de ihtiyaç vardır. 

Geçen yıl Yüce Cumhuriyet Senatosunda bunun 
açık örneğini gördük. Başkanlık seçiminde ve Diva
nın oluşturulmasında parti disiplini, istikrar unsuru
na hâkim olmuştur. Bir sayın üye; «Sert tartışmalara 
gerek yok. Bir karara varırız,, beğenmeyen Anayasa 
Mahkemesine gider, mesele hallolur.» diye, boş yere 
Anayasa ve tüzük üzerinde açıklama yapılması sure
tiyle zahmete girilmemesini âdeta tavsiye etti. 

Bu sözüyle, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi 
hakemliğini de peşinen kabul etmiş oluyordu. Şayet 
Anayasa Mahkemesi olmasaydı, bu konuşma yapıl
mazdı ve o zaman çoğunluğun kararı Anayasa hu
kuk kuralı olacaktı. O halde Anayasa Mahkemesi, 
söylendiği gibi, Meclislerin üzerinde bir merci değil
dir. 

Çıkarılan kanun ve tüzüklerin Anayasaya uygun
luğunu denetlemek başka şey, Yasama Meclislerini 
denetlemek başka şeydir. Bir kanunun neşrinden yıl
larca sonra Anayasa Mahkemesine gidilebilir. O ka
nun, Anayasa Mahkemesince iptal edildiği zaman, 
Meclis kadroları büyük değişikliklere uğramış, hattâ 
iktidarla muhalefet bile değişmiş olabilir. Bu hal, 
Meclislerin denetlenmesi sayılamaz. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara üzülme
mek lâzımdır. Üzülüyorsak sebebi biziz. Anayasa 
Mahkemesinin mevcudiyetini, partiler üzerinde ka
bul etmek gerekir. Partiler, verilecek kararların, Ana
yasa Mahkemesince bozulma ihtimalini düşünerek 

daha ihtiyatlı davranmak gerekliliğini duyarlar ki, 
bu? da mahkemenin faydalarından biridir. 

Diğer bir kusurumuz daha vardır arkadaşlar. Ta
rafsız olması gereken bu kuruma Meclislerden seçi
lecek üyelerin tarafsızlığına gerekli önemi gösteremi
yoruz. Bunda da saygılı değiliz. Bildiğiniz örnekleri 
buraya getirmeye de ihtiyaç duymuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki Anayasa Mah
kemesi kararlarına karşı yapmış bulunduğumuz şi
kâyetler de bizimdir. Bizim de kusurlarımız vardır. 
Bizler Anayasaya ne derece titiz davranırsak, bugün 
şikâyet ettiğimiz birçok konular da kendiliğinden or
tadan kalkar; ama açık Anayasa hükmüne rağmen, 
parti çıkarlarının bir davranışı içine girersek, Ana
yasa Mahkemesi kararları da bizleri üzecek şekilde 
çıkar. O zaman da buna katlanmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, bir konuya daha değinece
ğim. Anayasa Mahkemesine hemen hemen baş vur
mayan parti kalmamıştır. Şayet aleyhinde konuşan
ların iddia ettikleri gibi, bu müessese gereksiz idiyse, 
bu düşünceyi samimî olarak benimseyen partilerin, 
çoğunluk kararlarına boyun eğip, bunu hukuk kura
lı, Anayasa emri sayarak, Anayasa Mahkemesine 
hiçbir surette baş vurmamaları gerekirdi. Halbuki 
çoğunluk kararlarının kendi arzu ettikleri gibi çık
madığını görünce, her parti bu yola baş vurmuştur 
ve çıkan karar, istedikleri biçimde ise, bundan da 
büyük bir mutluluk duymuşlardır. 

Şu halde, Anayasa Mahkemesinin varlığını, bütün 
partiler benimsiyor demektir. Bu müessesenin verdi
ği kararlar benimsendiği, lehinde olduğu zaman onu 
övmek, aleyhinde olduğu zaman ise karalamak, ada
let duygusuyle bağdaşamaz. 

Af Kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından 
bazı maddeleri iptal edildiğinde, Anayasa Mahkeme
sinin, Büyük Millet Meclisinin yetkilerine el attığı 
ileri sürülmüştür. Bunu ileri süren partiler, 1974 büt
çesinin 10 maddesinin iptali için, Anayasa Mahke
mesine baş vururlar, bunun 9 maddesi iptal edildi
ğinde de gururla sevinirler. Lehlerine olduğu zaman 
Anayasa Mahkemesini övüp, aleyhlerine olduğu za
man Anayasa Mahkemesini kötülemektedirler. Bu 
durumda, bu partilerin ne kadar çelişki içinde oldu
ğunu açıkça göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin da
ha iyi işleyebilmesi için gereken tedbirleri alalım; fa
kat Anayasa Mahkemesinin varlığına ihtiyaç göste
ren örnekleri ardı ardına sayarken, hâlâ ona karşı 
olmaktan vaz geçelim. Millî iradeye saygı, bu Ana-
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yasaya sahip çıkan milletimizin bu yoldaki kararlı
lığı sürdükçe, Anayasaya karşı gösterilecek saygıyle 
ölçülür. Anayasamızın teminat müessesesi olan Ana
yasa Mahkemesi de, en çok saygı duyulacak mües
seselerden biri olmalıdır. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, şahsım ve Gru-
pum adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alıcı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın tbrahim Gök-

tepe, buyurun Sayın Göktepe. 

A. P. GRUPU ADINA ÎBRAHÎM GÖKTEPE 
(tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi 1975 yılı bütçesi vesilesiyle 
Adalet Partisi Grupunpun görüşlerini arz edeceğim. 

Adalet Partisi programının 79 ncu maddesi aynen 
şöyledir : «Anayasa Mahkemesini, her türlü siyasî te
sirlerden uzak, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin^ 
temel müesseselerini ve kanunlarını her türlü müda
hale ve suiistimalden korumaya azimli, tecrübeli ve 
yüksek meslekî vasıfları haiz üyelerle teçhiz edilmiş 
olarak görmek, en halisane arzumuzdur.» Görüldüğü 
gibi, Anayasa Mahkemesi hakkındaki parti görüşü-
müz, programımızda, hiçbir istismara meydan verme
yecek şekilde ifadesini bulmuştur. Bununla beraber bir 
hususu önemle belirtmek istiyorum. Bir müesseseyi 
itibarlı kılmak, sadece dıştan ona atfedilecek değerle 
mümkün olamaz. Müesseseler, gerçek değer ve itiba
rını, onu işleten şahısların tutum ve davranışlarında 
bulur. 

Biz, Anayasa Mahkemesi kararlarının, bütün mah
keme kararlarında olduğu gibi, maşerî vicdanda kabul 
görmesi gerektiğine inanıyoruz. Anayasa Mahkeme
sinin tutum ve kararlarını bu istikâmette değerlendi
rince, bazı endişe ve tereddütlerle karşılaşıyoruz. Ana
yasa düzeni ve demokratik rejimimizin geleceği bakı
mından önemli gördüğümüz bu hususları huzurunuz
da arz etmeye çalışacağım. 

Anayasa Mahkemesi, kurulduğu günden bu yana 
bütün siyasî karakter taşıyan önemli iptal kararları
nı, Cumhuriyet Halk Partisinin veya T. t. P.'in müra
caatı üzerine vermiştir. Bunun pek çok misalleri var: 

Barajlı D'Hondt sistemi ile ilgili kanunun iptali, 
Demokrat Parti mensuplarına siyasî haklarını iade 

eden Anayasa değişikliğinin iptali, 
Teşvik Tedbirleri Kanunun iptali, 
Üç komünist eşkiyanın idam cezalarının tasdiki

ne dair kararın iptali, 

Dernekler Kanunu ile Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu değişikliklerinin iptali; Nihayet ko
münist ve anarşistleri af dışı bırakan kanun hükmünün 
iptali. Bunlar ilk akla gelen ve hemen tespit edilebilen 
misallerdir. 

Görüldüğü gibi bunlar, rejimin istikrarıyle ilgili -
konulardır. Milletimizin hak ve hürriyetlerinin re
jim düşmanlarından korunmasıyle ilgili konulardır. 
Memleketimizin hızlı kalkınmasını sağlı yacak tedbir
lerle ilgili konulardır. Bütün bu konularda müracaat
çı C. H. P.'dir veya T. t. P.'tir. Anayasa Mahkemesi 
kararları da, bu müracaatçıların ileri sürdüğü iddialar 
istikâmetinde ortaya çıkmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, birkaç gün evvel, bu 
Meclis'te 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gö
rüşüldü. Bu müzakereler sırasında Cumhuriyet Halk 
Partili sözcülerin, Anayasa Mahkemesiyle ilgili beyan
ları, endişe ve tereddütlere yol açacak mahiyettedir. 
Bu keyfî ve şahsî kararnamenin görüşülmesi sırasın
da, C. H. P.'li Grup sözcüsü, bu kürsüden; «Bunu 
Anayasa Mahkemesine anlatamazsınız.» diyordu. 
«Yasama organı eğer bu kararnameyi iptal etmişse, 
yine Anayasa Mahkemesi yasama organının bu tasar
ruflarını da iptal eder.» diyordu. «îptal edebilir!.» de
miyor sayın sözcü, «tptai eder!» diyor, ifade tarzına 
dikkatlerinizi rica ediyorum. O gün son olarak kanu
nun aleyhinde söz alan bir diğer C. H. P.'li sayın 
sözcü de aynen şunları söylemiştir: «Yine günün bi
rinde, bundan bir süre önce, yine böyle geç saatlerde, 
siz gülerek bu salonu terk etmiştiniz. Anayasa Mah
kemesi kararından sonra biz güldük. Bugün de siz gü
leceksiniz, ama son gülen biz olacağız.» Böyle söylü
yordu. 

Komünist ve anarşitlerin, kanunsuz olarak salı
verilmelerine bu derece sevinmiş olanları biz tarihin 
hükmüne havale ediyoruz. Bizim burada asıl üzerin
de durmak istediğimiz husus şudur: Bu sözler, millî 
iradeye inançsızlık taşır. Bu sözler, Parlamentoya 
inançsızlık taşır. Diğer taraftan acaba Cumhuriyet 
Halk Partisi, Anayasa Mahkemesini C. H. P.'nin bir 
şubesi olarak mı görmektedir?. Emir ve talimat vere
bileceği bir merci olarak mı tanımaktadır? Bu gibi 
beyanların muhatapları, tutum ve davranışlarıyle bu
nun aksini ispat etmek zorundadırlar. Aksi halde, du
yulan tereddütler haklılık kazanacaktır. 

Biz, milletimizin üzerine titrediği bütün mahke
melerimizin ve Anayasa Mahkemesinin mehabet ve 
tarafsızlığına gölge düşüren bu gibi tutum ve beyan
ları esefle karşılıyoruz, Biz, Anayasa Mahkemesinin 
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bütün kararlarının, tartışılamayacak bir isabet ve sıh
hatte olmalarını temenni ederdik. 

Sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin se
çim sistemiyle ilgili birbirine zıt iki kararı üzerinde 
önemle durulmalıdır. Bunlar; 1966/1 ve 1968/13 sa
yılı kararlardır. Seçim sistemiyle ilgili 1966/1 sayılı 
kararın müracaatçısı Adalet Partisidir. Müracaat ta
rihi 12 . 5 . 1964, karar tarihi ise, 13 . 1 . 1966'dır. 
Yani, bu önemli konuda müracattan 20 ay sonra kâ  
rar verilmiştir. 

Aynı konudaki 1968/13 sayılı ikinci kararın ise 
müracaatçısı T. 1. P.'tir. Müracaat tarihi, 23 . 3 . 1968; 
karar tarihi 3 - 6 Mayıs 1968'dir. Yani müracaat, 40 
günde karara bağlanmıştır. Diğer taraftan, C. H. P.' 
nin müracaatı üzerine komünist tedhişçilerin affıyle 
ilgili karar, 30 gün içinde verilmiştir. 1974 Malî yı
lı Bütçe Kanunu ile ilgili karar ise,, uygulamanın so
nuna doğru, müracaattan 6 ay sonra verilmiştir. An
laşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi, ancak T. î. P. veya 
C. H. P. müracaat etmişse elini çabuk tutmuştur. 

Sayın milletvekilleri; Barajlı D'Hondt sistemini ge
tiren Adalet Partisi İktidarı, başvuran T. İ. P. olduğu 
için, bu sistem Kurucu Meclisin getirmiş olduğu bir 
sistem olsa dahi, aslında Anayasanın makbulü olmak
la beraber, Anayasa Mahkemesinin makbulü olma
mıştır. işte karşısında olduğumuz zihniyet budur. Bu 
mahkeme üyelerinden, tarafları değişen davalara gö
re hüküm vermemelerini istemek, en tabiî hakkımızdır. 

Muhterem milletvekilleri; kanun yapmak, meclis
lerimizin yetkisidir. Seçim sistemlerini tayin ve tespit 
etmek, meclislerimizin hakkıdır. Fakat, üzülerek ifade 
edelim ki, bugün ülkemizde kanun koyucunun değil, 
Anayasa Mahkemesinin getirdiği seçim sistemi cari 
bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin Af 
Kanunu ile ilgili kararını A. P. olarak esefle karşılı
yoruz. Bakınız, bir müddet önce «Haziran harekâtı» 
davasında, esas hakkındaki mütalâasını okuyan İstan
bul İki Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi Savcısı ne 
diyor: : «Bu dava ile ilgili mütalâamızı... Af Kanunu
nun 5 nci maddesinin (a) bendinin Anayasaya uygun
luğunun tetkiki sırasında Parlâmentonun üzerine çı
kan Anayasa Mahkemesinin bu kararına oy veren 
üyelerine ithaf ediyoruz böyle söylüyor». Bu. vatanın 
sorumluluğunu omuzlarında ve vicdanlarında taşıyan 
herkesin, her vatandaşın, her yetkilinin bu sese ku
lak vermesi gerekir. 

Mahkeme, bu iptal kararını, «Metin» sözünün in
dî ve hiçbir hukukî ve mantıkî değeri olmayan izahına 
dayandırmıştır. Bu izahtan sonra mahkeme, şu so
nuca varıyor «Cumhuriyet Senatosu ile Millet Mecli
si arasındaki anlaşmazlık konusu, yalnızca bir mad
de ise, tek bir maddeyi; birkaç madde ise bir bütün 
olarak o maddelerin tümünü anlamak gerekecektir.» 
demekte ve oylamanın da Millet Meclisinde bu şekil
de yapılmasını teklif etmektedir. Halbuki, Anayasa
mızın 92 nci maddesinde; Cumhuriyet Senatosunda, 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmiş olan 
madde değişikliklerinde, Millet Meclisinin kendi ilk 
metnini benimsemesi için, üye tamsayısının salt ço
ğunluğunun oyu gereklidir.» denmektedir. 

Anlaşmazlık konusu maddeleri bir bütün olarak 
oyladığınız takdirde, Millet Meclisi bu gereği nasıl 
yerine getirecektir?. Bu imkânı nasıl kullanacaktır 
Millet Meclisi? Sayın milletvekilleri bir ihtilâfı çözme
ye çalışıyorsunuz fakat bizatihi ihtilâf konusu olan şe
yin ele alınmasına imkân vermiyorsunuz. Bu manti-
kî değildir. İki Meclis arasındaki ihtilâf, maddeler 
üzerinde olduğuna göre, bu maddeleri ayrı ayrı ele alıp 
ayrı ayrı oylamazsanız, neyi, nasıl çözeceksiniz?. Ana
yasa Mahkemesinin, bu şekilde yasama yetkisini fev
kalâde sınırlayan ve Anayasada olmayan hükümler 
tesis etmeye hakkı ve yetkisi yoktur. 

Gerekçede; «İlk oylamaya katılmayan 13 millet-" 
vekilinin öteki oylamalara katılması Karma Komis
yon metnine kabul oyu verenler arasında, daha son
ra ikinci, üçüncü metinlerden yana oy kullanacakların 
çıkması gibi olasılık ve olanaklar»dan bahsedilmek
tedir. Halbuki, 5 nci maddenin oylamasına katılma
yan bu 13 üyeden birisi Sayın Meclis Başkanıdır. Bi
risi de o günkü oturumu idare eden Başkan vekilidir. 
Her ikisinin de kendi tabirleriyle oylamalara katılma 
olasılığı yoktur. Bu olasılık tabiri bizim değildir, di
limizi yozlaştırmayı isteyen belli çevrelerindir. 

9 sayın üye ise, o günkü toplantıya katılmamış
lardır. Yalnız 5 nci maddenin değil, bütün maddele
rin oylamasında bulunmamışlardır. O halde, bunla
rın da ikinci, üçüncü oylamalara katılmaları ihtima
li de yoktur. Anayasa Mahkemesi karar verirken bu 
hususu dahi tespit etmemiştir. Peşin hükümle hareket 
edilmese ve zabıtlar incelense idi, bu durum tespit 
edilebilirdi. 

Anayasa Mahkemesinin, ihtimaller üzerine karar 
veren bir «İhtilâl Mahkemesi» değil, bir «Hukuk Dev
letinde en yüksek yargı organı olduğu» unutulmama-
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lıdır. (A. P. sıralarından alkışlar ve C, G. P., M. S. P., 
D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu sözlerimiz, bir müesseseyi her ne şekilde olur
sa olsun yıpratma arzusunun değil, Anayasanın ta-
yin ettiği yerde muhafaza etme gayretinin ifadesidir. 
Anayasa Mahkemesi, yasama yetkisine müdahaleyi 
maalesef bir âdet haline getirmiştir. Anayasanın ken
disini koyduğu yerde bir türlü durmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamıza göre, kanun 
yapmak gibi af ilân etmek de, münhasıran Parlâmen
tonun yetkisidir. Halbuki, 1974 Türkiye'sinde Anaya
sa Mahkemesi af ilân etmiş bulunuyor. Bu, kuvvetler 
ayrılığı prensibiyle bağdaşmaz. Bu, Anayasanın; «Hiç
bir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan alma
yan bir devlet yetkisini kullanamaz.» esasının ihlâli
dir. T. t. P.'nin kapatılmasına karar vermiş olan Ana
yasa Mahkemesinin bir kısım sayın üyelerinin, Af 
Kanununun 5 nci maddesinin (a) bendinin iptaline 
imza koymaları, acaba bir denge sağlama arzusunun \ 
tabiî bir sonucu mudur? Böyle ise üzülmemek elden 
gelmez. 

Bir yandan komünizmi hedef alan Türkiye İşçi 
Partisi kapatılacak, diğer yandan onu bu yola sevk 
eden ve bu fiillerinden dolayı bağımsız mahkemeler
ce cezalandırılmış olan idarecileri Anayasaya aykırı 
bir kararla salıveilecek. Bu, izahı mümkün olmayan 
bir tezattır. Hassasiyetimiz buradan ileri gelmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin 
bu iptal kararı, 12 Temmuz 1974 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanmıştır. Birkaç gün sonra da Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Kıbrıs'a müdahale mecburiyetinde kalmıştır. 
Türk askeri, Kıbrıs'ta Türklük için, vatan için seve seve 
canını verirken, maalesef Ecevit Hükümeti ve Anaya
sa Mahkemesi, meclislerin affetmediği komünist eş-
kiyayı salıvermekle meşgul olmuşlardır. Hapishane
lerden kanunsuz şekilde salıverilen bu ihanet şebeke
si, tam bir Moskof ağzıyle Ankara caddelerinde; «Ya
bancı askerî kuvvetler Kıbrıs'tan çıksın.» diye, haklı 
Türk müdahalesini hedef alan beyannameler dağıt
mışlardır. Bu millet; askerine kurşun sıkan, Türklü
ğünü inkâr eden, adam kaçırıp vahşice katleden, ban
ka soyan, Moskof türküleri çağıran ve bütün bu hiya-
netleri sebebiyle millî iradenin affına mazhar olama
yan, milletin affetmediği komünist eşkiyayı Anayasa
ya aykırı olarak salıverenlere, böyle bir kararı veren
lere en ağır millî ve tarihî cezayı mutlaka verecektir. 

Adalet Partisi Grupunun saygılarını sunarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar) | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Orhan 

Akkoyunlu; buyurun sayın Akkoyunlu. 
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 

AKKOYUNLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesinin 1975 malî yılı bütçesiyle 
ilgili olarak Millî Selâmet Partisi Grupu adına söz al
mış bulunuyorum. 

Konuşmama başlamadan evvel, şahsım ve grupum 
adına sizleri hürmetle selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, dünyada mevcut. top
lum hayatının her kesimini teşkil eden, Batı felsefe
sinin esasları üzerine kurulu bulunan bugünkü dü
zen, uzun ve acı tecrübelerin sonucu ile elde edilmiş
tir. İnsanoğlunun ıstırapları pahasına verilen bu mer
hale, herhalde sonuç değil bir başlangıçtır. 

20 nci asır dünyasında, milletlerin birbirlerine kar
şı takındıkları tavırlar ve devletlerin bizzat kendi va
tandaşlarına karşı tatbik ettikleri farklı muamele, da
ha birçok acıların insanoğlunu beklediğini göstermek
tedir. 

tsanlığın haysiyet ve şerefi uğruna verilen her mü
cadelenin sonucunda elde edilen ilerlemenin, toplum
ları milletimizin millî görüşü zihniyetine yaklaştırdı
ğını memnuniyetle müşahade etmekteyiz. Elbette bir 
gün insanoğlunun acıları dinecek, herkes insanca ya
şamanın şeref ve mutluluğuna erecektir. Buna mut
lak surette inancımız vardır. 

Muhterem arkadaşlar, kuvvetler ayrılığı prensibi 
üzerine kurulu bulunan demokrasilerde, Anayasa 
Mahkemesi, bu idare şeklinin bir sonucu olarak or
taya çikmıştır. Bizde ilk defa 1961 Anayasası ile Dev
let hayatına giren Anayasa Mahkemesinin görev ve 
yetkileri, Anayasanın ışığı altında 44 sayılı Kanun ile 
tedvin edilmiştir. 

Mezkûr yasaların tetkiki sonucunda, Anayasa Mah
kemesinin görev ve yetkilerini şöyle özetlemek müm
kündür : 

Yasama meclisleri içtüzüklerini ve kanunları Ana
yasa yönünden inceleyip karara bağlamak; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle üye olma
yan bakanların dokunulmazlığının kaldırılmasına de
ğinen Meclis kararlarının iptali istemine bakmak ve 
karara bağlamak; 

Yüce divan sıfatiyle, kanunda gösterilen kişileri 
yargılamak, partileri yargılamak ve denetlemek; 

Anayasanın 140 ve 142 nci maddesi gereğince ka
nunda gösterilen yerlere üye seçmek. 
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Arz ettiğimiz şu kısa izahat, Anayasa Mahkeme
sine ne kadar büyük yetkilerin verildiğini göster
mektedir. Elbetteki, büyük salâhiyetler büyük mesu
liyetlerle birlikte bulunur. İşte Anayasa Mahkemesi
ne bu iki esası müdrik müessese gözüyle bakılmalıdır. 

Anayasa gereğince yasama yetkisi, Türk milletini 
temsil eden Büyük Millet Meclisine aittir ve bu yetki 
devredilemez. Anayasa Mahkemesi, kendisine tanı
nan yetkiye müsteniden yasaları iptal etme gücüne sa
hiptir. Böyle bir yetkinin verilmesine zaruret var mı
dır? Biz, bu hususta müspet kanaat taşımaktayız. Bu 
yetkiyi Anayasa Mahkemesine verenin bizzat yasama 
meclisleri olduğu düşünülürse, durum daha da başka 
bir anlam kazanır. 

Her eser, sahibinin şahsiyetinden bir parça taşır. 
Bu husus, eşyanın tabiatında mevcuttur. Beşerî ka
nunlar, insanoğlunun za'fını da beraberinde taşırlar. 
Toplum hakkındaki düşünceler prensibe bağlanırken, 
ister istemez insan zaafı bu düşünceler arasına ka
rışmaktadır. Bu nedenle, her kanun, az çok yapıcısı
nın endişesiyle gölgelidir. Bundan arınmamız müm
kün olmadığına göre, yapılan kanunların Anayasa 
ile olan durumunun başka bir organ tarafından tet
kiki zarureti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca böyle bir yetkinin verilmesinde, gerek mil
let ve gerekse rejimin teminatını görmekteyiz. Zira, 
bu durumda yasama yoluyle Anayasanın ihlâli, fiilî 
hareketlere iddia ve gerekçe edinilemez. 

Sayın milletvekileri, yasama yetkisi, münhasıran 
Büyük Millet Meclisine ait olup, bunun devri dahi 
mümkün olmadığına göre, Anayasa Mahkemesi, ka
nunları eleştirirken bu hususu mutlak surette gözönün-
de bulundurmak zorundadır. Şayet verdiği kararlar 
kendisini kanun yapıcı mevkiine koyarsa, kendi yetki 
hudutlarını tecavüz etmiş ölür; Büyük Millet Meclisi
nin haysiyeti zedelenmiş olur ve dolaylı yoldan Ana
yasa ihlâl edilmiş olur. Kendi salâhiyet ve hududunu 
tecavüz eden müessese, zaman içerisinde kendisini in
kâr etme durumuna düşer. Hele bu yetki tecavüzü, 
toplumda bazı yan tesirlerin sonucu olduğu intibaını 
uy andırır sa, devlet hayatında arzu edilmeyecek kötü 
sonuçlar doğar. 

Anayasa Mahkemesi, kanunları Anayasa yönün
den eleştirirken yüksek bilgiye sahip, ihtisas organı 
durumundadır. Mümtaz kişilerden müteşekkil böy
le bir müessesenin, bu vazifesini ifa ederken bundan 
başka bir düşünceye sahip olmayacağı inancı içe
risindeyiz. Anayasa Mahkemesine verilen diğer bir 

yetki de, demokrasilerin vaz geçilmez unsuru olan par
tileri ve bazı mümtaz şahısları yargılama görevidir. 

Muhterem milletvekilleri, insanlar yaradılışları ica
bı türlü düşünce, eğilim ve inanca sahiptirler. Bu, in
san olmanın bir gereğidir. Büyük insan, karar verme 
mevkiinde olduğu vakit, bunlardan arınabilen kimse
dir. Aksi halde, karara hissiyat karışmış olur ki, o va
kit ortada adalet kalmaz; kanunlar ve mahkemeler 
keyfiliğin aleti olmuş olurlar. Onun için hâkimlik çok 
zor ve zor olduğu için de çok büyük kimselerin yapa
bileceği bir görevdir. Haklı, hakkını oradan alacağına, 
suçlu cezasını oradan göreceğine inanır. Bu inancın 
sarsıldığı gün, milleti çökmüş buluruz. Bunun için, bu 
mevkie gelmiş olan kimseler, konuşmalarına ve dav
ranışlarına son derece dikkat etmek zorundadırlar. 
Hatta, bir bakıma, davranışlarda kontrollü ve düşün
celerde ketum olmak yeterli değildir. Görevin haysi
yeti ve ulviyeti icabı, peşin hükümden kendilerini 
kurtarmış olmaları şarttır. 

Söz buraya gelmişken bir noktaya daha değinmek 
istiyorum. Toplumun bazı kesimlerinin, zaman zaman 
Anayasa Mahkemesinin kendi yanlarında olduğu inti
baını vermek istedikleri müşahede edilmektedir. Biz, 
Anayasa Mahkemesinin böyle bir duruma düşeceğine 
inanmıyoruz. Müesseseyi gölgelemek isteyen bu gibi 
davranışlara fırsat verilmemesi lâzımdır. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine bir bakıma seçimle 
gelinir. En mâkul yolu da budur. Anayasa Mahkeme
si üyeliğine seçimle gelmenin yine de birtakım sa
kıncaları mevcuttur. Bilhassa seçen kimsenin, bu hak
kını kullanırken, tercihine tesir eden düşünceleri se
çilene, nispeten tesir edici mahiyettedir. Fakat seçi
lenlerin mümtaz kişiler oluşunun, bu mahzuru ber
taraf ettiği inancındayız. 

Muhterem arkadaşlar, büyük yetkilerle donatıp, 
ağır mesuliyetler yüklemiş olduğumuz bu müessese
ye, mesuliyetiyle mütenasip saygıyı da temin etmek 
zorundayız. Maddî vakıalar salt başlarına pek bir 
mana ifade etmezlerse de, manayı değerlendirdikleri 
vakit büyük anlam taşırlar. Bu kadar büyük sorum
lulukları yüklenmiş olan bir müesseseyi, Anakara'nın 
arka sokaklarında, her yönü ile yetersiz bir apartman
da icrayı vazife yapmaya terk edemeyiz. Kurulduğu 
günden bugüne kadar, çoktan şanına lâyık bir binaya 
kavuşmuş olması iktiza ederdi. Bu hususta şimdiye 
kadar neler yapılmıştır? Hemen her seneki bütçeden 
proje yapımı için, bir miktar para ayrılmış, onun da 
kamulaştırma yapılamadığı için sarfı mümkün olma
mıştır. 

166 — 
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'Yine, bu sene de proje yapımı için, bütçeden 750 
bin lira ayrılmıştır. Fakat, ayrılan bu para da, yine 
bu sene sarf edilemeyecektir. Çünkü, kamulaştırma 
bedeli olarak bütçeye konulmuş olan 16 581 000 lira 
planlamada bütçeden çıkartılmıştır. Bu paranın çıka
rılışını, hiç bir gerekçe mazur gösteremez. Çünkü, 
maddenin külfetinden kurtulmak için yapılan tasarruf, 
mânanın kaybını karşılayacak durumda değildir. 

Bu davaya Parlamentonun göstermelik olarak de
ğil, ciddî surette eğilmesi lâzımdır. Sayın üyelerin her 
birinin, zamanında gördükleri görevleri icabı olarak, 
birer makam arabaları mevcuttur. Her halde şimdiki 
görevlerini evvelkinden daha aşağı kabul etmek müm
kün değildir. En kısa zamanda sayın üyelerin bu ihti
yacı telâfi edilmelidir. Senelerden beri birçok hatip 
bu hususu dile getirmişlerdir. Fakat, bu dile getiriliş 
zabıtlara tescilden öteye gitmemiştir. 

Bu konuşmaların komisyonlarca dikkate alınıp, 
değerlendirilmesini talep ediyoruz. Son derece önemli 
görevler yüklenmiş bulunan Anayasa Mahkemesinin, 
maddî ve manevî ihtiyaçlarının temininin şart ve 
zaruret olduğuna mutlak surette inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken Anayasa 
Mahkemesi Bütçesinin hayırlı olmasını diler, şahsım 
ve grupun adına Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkoyunlu. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Mehmet Al-

tınsoy, buyurun. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 

Anayasa Mahkemesi bütçesi vesilesiyle, Demokra
tik Parti Grupu adına görüşlerimizi arz etmeye çalı
şacağız. 

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasasının ihdas et
tiği yeni bir müessesedir. Her yeni müessese gibi, 
bunun da fonksiyonunu ifa etmesinde, rayına otur
masında ve ananesinin teşekkül etmesinde zamana 
ihtiyacı vardır. 

Halbuki, 1962 yılında kurulmuş olan Anayasa 
Mahkemesi 1 2 - 1 3 yıllık tatbikatta henüz ananesini 
tesis edememiştir. Anayasa Mahkemesi müessesei, 
1961 Anayasasının reaksiyonel hükümlerinden birisi
dir. 1961 Anayasası malum şartlar içinde hazırlan
dığı için, bazı hükümleri reaksiyoneldir. Tipik misa
li de, Anayasa Mahkemesidir. 1961 Anayasasından 
evvel hakikaten, Türkiye Cumhuriyetinde, Büyük Mil
let Meclisinin çıkardığı kanunların kontrol için vazi
fe verilmiş bir müessese mevcut değildi. 
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Ancak, 1961 Anayaşasiyle, kanaatimizce bu kont
rol, bu denetim biraz fazla dozla verilmiş oldu. Bir 
taraftan çift Meclis, Cumhurbaşkanının kanunları 
veto etme yetkisi ve arkasından Anayasa Mahkeme
si... Kanaatimiz odur ki, 1961'den bu yana, her dö
nemde Yüce Meclisin, bir sonraki döneme yüklüce 
bir kanun teklifi ve tasarısı devretmesinin sebeplerin
den birisi de, kanunların çıkmasında bu kadar aşırı 
bir kontrola tabi tutulmasıdır. -

Ancak, -bu müesseselerin de, gerek çift Meclisin, 
gerek Anayasa Mahkemesinin, gerek Cumhurbaşka
nı vetosunun da beynelmilel hukuk literatüründeki 
anlaşılır mânada tam ve kâmil olarak Türkiye'ye gel
memiş olduğunu müşahede ediyoruz. Eğer bir mem-: 
lekette çift Meclis varsa, iki defa müzakereden geçen 
bir kanunun ve hele Cumhurbaşkanının da vetosuna 
tabi olduktan sonra, artık hata ile malul olduğunu 
düşünmek biraz güçleşir. 

Ancak, Cumhuriyet Senatosunun kuruluşundaki 
ve işleyişindeki bazı noksanlıklar, bu müessesenin kâ
fi miktarda vazifesini yapmamış olması, yine de Tür
kiye'de Anayasa Mahkemesinin lüzumunu ifade et
mektedir. Eğer Cumhuriyet Senatosu, ananesi olan 
bir Meclis olsaydı ve eğer Cumhuriyet Senatosu şim
diki halinden başka türlü yetkilerle teçhiz edilmiş ol
saydı, bir Anayasa Mahkemesine ihtiyaç olmayacak
tı. 

Ancak, hem Cumhuriyet Senatosu mevcut, hem 
Anayasa Mahkemesi mevcut; o zaman ikisinden bi
risinin lüzumsuz olduğu da ortaya çıkmaktadır. 

Bizim kanımızca bir Anayasa Mahkemesine, ka
nunların, yüksek bir adlî mercide denetime tabi tu
tulması ve Anayasa uygunluğunun müzakeresi edil
mesi bakımından, ihtiyaç vardır. O halde Anayasada 
yapılaca-k ıslahatın şu arz ettiğimiz istikamette olma-: 
sında fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, «Anayasa Mahkemesinin, 
kuruluşunun yeni olması, tatbikatın yeni olması dola-
yısıyle ananesi teşekkül edememiş.» dedim. 

Birçok memlekette, bu tarz müesseseler kurulduk
tan sonra, kendilerine kanunla verilmiş olan yetkileri 
zorlayıp, daha üstün bir yetki, daha fazla görev eği
liminde oldukları da dünya literatüründe tespit edil
miştir. Bilhassa Anayasa Mahkemesi gibi, Danıştay 
gibi üst kuruluşlar, daima başka memleketlerde de, 
ilk kuruluşlarında bu eğilimde olmuşlardır. Maalesef 
memleketimizde de kurulan Anayasa Mahkemesi bu 
hatadan kurtulamamış, kendisine kanunların verdiği 
yetkiden ve kanunların yüklediği görevden daha faz-
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lasını âdeta ister hale gelmiştir. O kadar ki, Anayasa 
Mahkemesi bizzat Anayasada yapılan değişiklikleri de 
müzakere edip iptal etme eğilimi göstermitşir. Bunun 
içindir ki, Anayasada yapılan son değişiklikte, son 
tadilâtta 147 nci madde bu sivriliği törpülenecek is
tikamete yapılmıştır. Kanımızca bu, eşyanın tabiatın
dan gelmektedir. 

Kanaatimizce Anayasa Mahkemesinin eleştirmeye 
değer ikinci bir tutumu, müessesenin yeniliğinin dı
şında, bu müesseseyi işgal eden muhterem zevatın 
tutum ve davranışından gelmektedir. 

Anayasa Mahkemesi bir yönü ile bir siyasî yargı 
organı, bir yönü ile bir üst adlî yargı organıdır. Bir 
taraftan tatbikatta, mahkemelerde kanunların Anaya
saya uygun olup olmadığı hakkındaki ihtilâfı halle
der; bir taraftan - şüphesiz kanun da olsa - siyasî 
karar niteliği taşıyan, Meclislerden çıkan kanunların 
Anayasaya uygun olup olmamasını denetler; bir ta
raftan siyasî partilerin ve bazı siyasî şahsiyetin suç
luluklarını veya suçsuzluklarını muhakeme eder. 

Bu haliyle bir siyasî üst mahkeme, bir başka 
yönü ile de bir adlî üst mahkemedir. Her iki sıfatı 
ile de olsa, bu makamı işgal eden muhterem zevat 
yüksek hâkimdir, ancak, herşeyden evvel insandır. 
insan histen tecerrüt edemeyeceğine ve insan ola
rak hatadan münezzeh olmadığına göre, anayasa 
mahkemeleri üyelerinin de hata yapabileceğini, 
Anayasa Mahkemesi muhterem üyelerinin de zaman 
zaman hislerine mağlup olabileceğini kabul etmek 
tabiîdir. 

Yeni olan bu müessesenin, ananesi olmayan bu 
müessesenin, reaksiyonel bir hükme istinat eden bu 
müessesenin - tatbikatında şu arz ettiğimiz malu-
lüyetten dolayı - bazı grupları, bazı çevreleri mem
nun etmeyen, bazı çevrelerin de hoşuna giden, dolayı-
sıyle tam ve kâmil olarak tarafsız olmayan karar
larının çıktığı da bir vakıadır. 

Ezcümle, 1803 sayılı Af Kanununun 2 nci mad
desinin, Yüce Meclisten çıktıktan sonra usulden ma
lul olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş olması, henüz 
zihinlerdeki istifhamı bertaraf edememiştir. Evvelâ, 
Anayasa Mahkemesinin 44 sayılı Kuruluş Kanunun
da nasıl işleyeceğine dair usulî hükümler var ise de, 
bir tarafta bir yıldan fazla, hatta iki yıl bekleyen 
talepler, müracaatlar dururken; bir tarafta 1 - 2 
hafta evvel gelmiş olan bir talebin derhal ve dere-
kap gündeme alınıp müzakere edilmesi ve karara 
bağlanması pek çok zihinlerde büyük istifhamlar 
yaratmıştır. Ayrıca, Anayasa Mahkemesinden veril-

I miş olan bazı iptal kararların, uygulamada bir ak-
I saklığı bertaraf etmek için, belli bir süre sonra yü-
I rürlüğe girmesi de Anayasa Mahkemesi kararlarına 

bağlanmaktadır. 1803 sayılı Kanunun 2 nci madde-
I sinin iptal edilen fıkrası, Meclis müzakeresinde ya-
I pılan bir usulsüzlüğe istinat ettirilmektedir. Bir usul-
I süzlük nedeniyle iptal edilmiş olan hükmün yerine, 
I usulüne uygun bir hükmün gelmesine değin bu ka-
I rarın uygulamasının geciktirilmesi hukuk mantığına 
I daha uygun olurdu kanaatindeyiz, işte, bu lâzime ye-
I rine getirlmediği içindir ki, bu yüksek makamın, bu 
I yüksek merciin kararı pek çok zihinlerde istifham 
I yaratmıştır. 
I Belki mütalaa olarak bazı kişilerin hürriyetinin 
I selbedilmiş olduğu, yüzlerce insanın dakikaları ve 
I saniyelerinin hürriyetsizlik veya hürriyet çizgisinde 
I bulunduğu; yüzlerce, belki binlerce ailenin bu kararı 
I müspet veya menfi beklediği dermeyan edilebilir. 
I Ancak, halen Anayasa Mahkemesine sunulmuş olan 
I öyle müracaatlar vardır ki, yüzlbinlerce hatta mil-
I yonlarca insanı alâkadar etmektedir, ama bir sene-
I den fazla zamandan beri beklemektedir. 

I Ezcümle, toprak reformuyle ilgili bir müracaat, 
I bir seneden daha fazla müddetten beri beklediği hal-
| de, bugün ancak gazetelerde, raportör mütalaasının 
I yeni alındığı yazılmaktadır. Toprak Reformu Kanu-
I nundan müspet veya menfi istikamette fayda veya 
I zarar görecek insanlar, herhalde milyonlarla ifade 

edilecek kadar çoktur. Bu kadar mühim bir şeyi bir 
I seneden fazla bekleten Anayasa Mahkemesinin, 1803 

sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1 fıkrasını ilgilen-
I diren birkaç yüz kişiyi, bir an evvel hürriyete ka-
I vuşturmak için bu kadar istical göstermesi arasın-
I daki mantık noksanlığını anlayamadık, onun için de 
I bizim zihnimizde bazı istifhamlar var. 

I Muhterem arkadaşlar, bu vesileyle bir hususa da 
değinmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi, Meclisler-

I den çıkan kanunların Anayasaya uygunluğunu, usu-
I le uygunluğunu mütalaa etmektedir; ancak memle-
I ketimizde kanunların, hukuk mantığına göre siste

matiğe uygun olup olmadığı ve Yüce Meclisten çı
kan bütün kanunların belli lisanı, yani kanunların 
dili, belli sistematiği kontrol edilmemektedir. 

Tasarı olarak gelen ve şüphesiz teknokratlar ta
rafından hazırlanmış olan kanun tasarılarında da
hi bu aksaklıklar, bu tutarsızlıklar görülmektedir. 
Bir bakıyorsunuz Meclisten bir kanun çıkıyor, epey
ce içinde Osmanlıca kelime bulunuyor. Bir başka 

I zaman, kısa bir müddet sonra, bir başka kanun çı-
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kıyor, başından sonuna kadar yeni Türkçe kelime
lerle dolu. Bir kanun çıkıyor Meclisten, yalnız bir 
madde; ondan sonra alfabenin bütün harfleri ile do
lu fıkralar. Bir başka kanun çıkıyor, kısa kısa cüm
lelerden ibaret maddeler halinde. 

Gerçi bu Anayasa Mahkemesinin murakabesine 
girecek bir husus değil. Bunu şunun için arz ediyo
rum; Meclisin oturumlarını idarede sayın başkanlar 
İçtüzüğe, Anayasaya ve usule ait hükümlerde, bura
da bulunan Kanunlar Müdürü veya onun yerine gö
revli olan mütehassıs arkadaşa zaman zaman danış
makta, istişare etmekte ona göre kararlarına istika
met vermektedir. 

Şimdi benim kanım odur ki; Mecliste kanunların 
şu arz ettiğim birbirlerine uygunluğunu temin etmek 
için bir daireye, bir mütehassıslar heyetine ihtiyaç 
vardır. Eğer bu olursa günün birinde kanunlar mec
muası olarak ciltlenen ve bir cilt içerisinde lisanı bir
birini tutmayan, sistematiği birbirini tutmayan, bir
biriyle benzerliği olmayan, şekil noksanlığı ve şekil 
ayrılığı olan kanunlar bulunmaz, bu hata da ıslah 
edilmiş olur. Belki doğrudan Anayasa Mahkemesini 
ilgilendirmeyen; fakat kanun tedviniyle ilgili olduğu 
için bir kaydı ihtirazî olarak söylemek istediğim hu
sus budur. 

BAŞKAN — Lütfen, sözlerinizi ikmal etmenizi 
rica ederim Sayın Altınsoy. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan. 

Bütçenin Anayasa Mahkemesine ve milletimize 
hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Haktan dilerim. (Al
kışlar) 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarıma sıra gel

miştir. Sayın Nadir Lâtif İslâm, buyurun. 

NADlR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Anayasa Mahkememizin bütçesi vesilesi ile söz
lerime başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlıyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri; eğer vakit daha müsait 
olsa idi, gerçekten maddî bakımdan, bina bakımın
dan olumsuz şartlar içinde çalışan Anayasa Mahke
mesinin bu ihtiyaçları, dilekleri üzerinde de durabil
meyi isterdik. Ancak, yapabileceğimiz burada, istenen 
tahsisatın uygun olarak karşılanabileceği ve ileriki 
yıllarda bu ihtiyaçların misliyle, fazlasıyle karşılana
bilmesinin inşaallah mümkün olabilmesini temenni
den ibaret kalıyor. 

Burada, Anayasa Mahkemesinin, daha ziyade ça
lışmaları ve fonksiyonları üzerinde kısa bir maru
zatta bulunmak zarurî olmaktadır. 

İnsan aklı ve tecrübesi, Anayasaların yasama or
ganları tarafından ihlâline karşı, kanunların kazaî 
murakabesi yolunu getirmiş ve memleketimizde de 
1961 Anayasası ile bu görev özerk bir kuruluş olarak 
Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Keza, yürütme
nin, yürütme organının kanunları ve Anayasayı ih
lâllerine karşı da idarenin kazaî murakabe yolu, yani 
Danıştay ihdas olunmuştur. 

Burada mantığın ve tatbikatın da zorunlu kıldığı 
bir sual mukadder olmaktadır; Anayasa Mahkemesi, 
Anayasayı ihlâl edemez mi, ederse müeyyidesi ne ola
caktır? 

Nazarî mülâhazalar dışında müşahhas örnekler ve 
tahliller, aradığımız cevabın bulunmasını belki kolay
laştırabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, sürenin kısalığı nedeniyle bir 
örnekle yetinmeye çalışacağız. Anayasa Mahkemesi
nin özellikle 1803 sayılı Af Kanunu ile ilgili iptal ka
rarı hem Anayasaya, hem de hukuk tekniğine aykı
rıdır. Âdeta bir acelecilik, âdeta bir zorlama görün
mektedir. Önce Anayasaya aykırıdır. Zira; Parla
mentonun affetmediği kişileri, hatta affı hiçbir şekilde 
teklif bile edilmemiş kişileri dahi, Meclis iradesinin 
üstüne çıkarak af ve tahliye ettirmiştir. Bundaki 
kanunsuzluk ve Anayasaya aykırılık açıktır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kanun yaparken bir tek 
ölçüyle bağlıdır; Anayasaya aykırı düşmemek. Bu
nun dışında, esasla ilgili namütenahi tercihler ve 
imkânlar bakımından, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin iradesi, herhangi bir kayıt altında değildir ve 
bu tercihe, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anaya
saya göre, kuvvetler ayrılığı esaslarına göre re'sen 
sahiptir. Değerlendirme yetkisi kendisinindir. 

Af konusunda da durum böyledir. Anayasaya 
göre af yetkisi münhasıran Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. Af, Anayasal bir mecburiyet değildir, 
bir tercih, bir imkân ve bir atıfet meselesidir. Öl
çüsü hukukî değildir, içtimaîdir , takdiridir; hatta 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç af çıkarmayabi
lir de. Af çıkarılınca, - mademki çıkarılıyor - herkes 
için çıkarılmalıdır düşüncesi de varit olamaz. Bu 
ölçü içinde Türkiye Büyük Millet Melisinin serbest 
iradesiyle af dışı bırakılmış kimselerin, hangi şekil 
ve sebeple olursa olsun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin iradesi namına affedilmelerine;, daha doğrusu 
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affedilmiş sayılmalarına imkân yoktur. Bunlar affe
dilmiş değildir, gayrihukukî şekilde serbest bırakılmış
lardır. 

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi iptal kararını 
verirken, hukuk tekniğinin ve kendi' görevinin daha 
başka yönlerinin de ihlâli içine düşmüştür. Malûm 
olduğu üzere, Anayasaya aykırı bulunarak, bir ka
nunun tamamının iptaliyle, sadece bir kısım hüküm
lerinin iptali arasında, tatbikatta bazı farklar ortaya 
çıkmaktadır. Bir kanun bütünüyle iptal edilir ise, 
bunun iptal ettiği. kanun yürürlüğünü kaybetmemiş 
olur, yani Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği ka
nundan önceki durum avdet eder, devam eder yahut 
da bir hukukî boşluk, müphemiyet ortaya çıkar. Bu 
boşluk, çıkarılacak yeni kanunla giderilebilir. 

İşte Anayasa ahkemesi bu noktayı kararında 
dikkate alır ve iptal işleminin yürürlüğe gireceği 
süreyi, zamanı tespit eder. Böylece bu süre içinde 
kanunî bir boşluğun huhukî düzende olumsuz te
sirler meydana getirmesi önlenir. Yani Anayasa 
Mahkemesi iptal ettiği kanunun yerine yeni kanun 
koyamaz. Ancak yeni bir kanun getirilmesi için Par
lamentoya imkân sağlar, sağlamalıdır. Bir kanunun 
bazı hükümleri iptal edilirse bunun yerine Anayasa 
Mahkemesinin kendiliğinden hüküm getirme hakkı 
yoktur. İptal olunan maddeler bir boşluk olarak 
kalır. Bu boşluk, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin koymuş olduğu iradenin Anyasaya aykırı görül
mesi nedeniyle, iptal edilen hükümler nedeniyle mey
dana gelmiştir. Bu nedenle, ancak ve mutlaka yine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi tarafın
dan doldurulabilir. Çünkü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kendi görevini, yetkisini, irade gücünü 
başka bir mercie devir yetkisi yoktur. Bu nedenle, 
kanunî boşluklar ancak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından doldurulabilir. 

Şu durumda, Af Kanununun bazı maddelerinin 
iptaliyle, kanun bütünüyle iptal edilmiş olmadığın
dan, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine iptal edilen maddelerin yeniden tedvini için 
bir süre vermesi gerekirdi. Aksi halin tekevvünün de, 
yani Büyük Millet Meclisinin iradesine rağmen bazı 
suçların affı sonucu doğmuş olamaz. İptalden önce
ki durum avdet eder prensibi kabul olunursa, bu tak
dirde de bunların mahkûmiyetlerinin devamı tabiî 
ve hukukî olurdu. Çünkü onlar yine mahkûmiyetleri 
zamanında mer'i hukukî nizama göre mahkûm edil
mişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, 
1961 Anayasasının belki de en büyük samimiyetle ve 
kendisine en büyük ümitler bağlanarak getirilmiş mü
esseselerinden birisidir. Hiç şüphesiz Anayasa Mah
kemesinin kurulması düşünülürken, Anayasa Mah
kemesinin bugün içine düştüğü durumun tahâddüs 
edilebileceği asla tasavvur ve arzu edilmemişti. Hiç 
şüphe edilemez ki, sadece Parlamentonun vazife yap
ması ve sadece onun Anayasaya bağlı kalması Parla
menter rejimin sağlıklı bir şekilde işlemesine yetmez. 
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ihlâllerinin önlenmesi 
için getirilmiş bir çaredir. Yoksa, Anayasa ihlâlleri
nin bir başka şekilde yapılması için getirilmiş yeni bir 
vasıta ve yeni bir imkân kapısı değildir. 

Hataların ve ihlâllerin sadece yasama organı ta
rafından yapılabileceği, Anayasa Mahkemesinin ve 
üyelerinin hatadan münezzeh olduğu şeklinde bir kai
de konulamaz. Gerçekten Anayasa Mahkemesinin 
müteaddit kararları, Anayasa Mahkemesinin de Ana
yasayı ihlâl edebileceğini ve ettiğini gösteren çeşitli 
örnekler olarak ortada durmaktadır. 

Belirtmek istediğimiz bir başka nokta da, Anaya
sa Mahkemesinin tarafsızlığı meselesiyle ilgilidir. Ana
yasa Mahkemesi müracaat sahiplerine göre aynı ko
nuda farklı kararlar verebilmiştir. Bunun, hukuk dev
leti adına, tarafsızlık adına, hukuk adına unutuluvere-
cek, geçiştiriliverecek bir şey olmadığı şüphesizdir. 
Biz unutsak da tarihin bunu unutması mümkün ol
mayacaktır. 

Bu arada Cumhuriyet Halk Partililerin, sık sık 
ve işlerine gelmeyen her durumda Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çoğunluk iradesine karşı biz nasılsa bu
nu Anayasa Mahkemesinde iptal ettiririz tarzındaki 
beyanlarının ihtiva ettiği manayı, Anayasa Mahkeme
sinin tarafsızlık ilkesiyle birlikte düşündüğümüz za
man, müessese adına üzülmemek mümkün olmamak
tadır. Bu beyanlardan, Cumhuriyet Halk Partililerin 
beyanlarından her ne kadar Anayasa Mahkemesinin 
sorumlu tutulması mümkün değilse de, ısrarlı süku
tun yanlış anlamalara sebebiyet vermesinden korku-
labilir. 

Anayasa Mahkemesinin sayın üyeleri, kararların
dan dolayı gerçi şahsen mesul değildirler. Ancak, Ana
yasa Mahkemesi müessesesi, Anayasa ihlâllerinin ön
lenmesi için düşünülmüş ve kurulmuş bir müessese
dir. Böyle olunca, bizzat Anayasa Mahkemesinin, 
Anayasayı ihlâl imkân ve âdetini çıkarması ve temadi 
ettirmesi mahzurlarına karşı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, bu mahzurları Anayasa ölçüsünde ve Ana-
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yasanın gereği olarak giderme çarelerini acilen ele al
mayı düşünmesi bir zarurettir. 

Anayasa Mahkemesi, korunması kendisine ema
net edilen Anayasayı muhafazaya muktedir olamayan 
bir bekçi görünümüne düşmüştür. Ancak, bunda mü
essesenin kabahati ve dahli olmadığını biliyoruz. Mü
esseseyi korumaya mecburuz ve buna kararlıyız. Ana
yasada kendisinin korunmasını emretmiştir, kendisi
nin korunmasını bazı müesseselere Parlamentoya ve 
vatandaşlara görev olarak vermiştir. Şu halde tek te
sellimiz Anayasayı koruma görevinin sadece Anaya
sa Mahkemesine verilmemiş olmasındadır. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi
nin şimdiye kadar ki tatbikatı, en iyi niyetle söyleye
lim, sistemde bir tutarsızlık göstermektedir. Hiç kim
seyi peşinen itham etmiş olmamak için, bu ölçüler 
içinde kalarak, bu tutarsızlığın, bu sistem bozuklu
ğunun giderilmesinin zaruri olduğunu işaretle iktifa 
ediyoruz. 

Yeni bütçenin Anayasa Mahkemesi mensuplarına 
ve Milletimize hayırlı olması dileğiyle saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın islâm. 
Sayın Bakan söz istiyorsunuz?.. Adalet Bakanı Sa

yın Hayri Mumcuoğlu; buyurun efendim. 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi, Cumhuriyet Senato
sunda müzakere edildiği sırada, bir sayın üye saraha
ten, «Bağımsız bir Yüce Mahkemenin bütçesi müzake
re edilirken Adalet Bakanı niye Cumhuriyet Senato
sunda bulunur?» demişti. Burada da Anayasa Mah
kemesi bütçesi müzakere edilirken bazı milletvekili 
arkadaşlarım, özel nitelikte olmak üzere, «Niye bu
lunuyorsunuz?» dediler. 

Evvelâ şu hususu açıklamak isterim: Gerçekten 
yürütme organının bir üyesi olarak, Adalet Bakanı 
Anayasanın 105 nci maddesinin 2 nri fıkrası gereğin-
se; ancak yetkisi dahilindeki işlerden ve emrinde bu
lunanların işlem ve eylemlerinden sorumludur. Ana
yasa Mahkemesiyle, yürütme organının, özellikle Ada
let Bakanının fonksiyonel hiçbir ilişkisi yoktur. An
cak, Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna ait 44 sayılı 
Yasanın 50 nci maddesinin son fıkrası; «Bütçe müza
kereleri sırasında Anayasa Mahkemesi Başkan ve üye
lerinin izahat alınmak üzere davet edilmeyeceklerini 
ve bu müzakerelerde Adalet Bakanının veya Bakanın 
tensibiyle Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterinin 

hazır olacağını âmirdir.» Ben Yüce Meclise saygım 
nedeniyle, Genel Sekreteri değil, bizzat hazır bulun
mayı uygun buldum. Onun için huzurunuzdayım. 

Değerli milletvekilleri, bu Yüce Mahkemenin 
kararlan üzerindeki eleştirilere arzı cevap etmek, bu 
anlamda benim yetkim dahilinde değildir. Ben bu 
takdirde tartışmaya girmiş olurum. Yalnız, değerli ar
kadaşlarımın çok vâkıfane konuşmaları sırasında iz
har ettikleri temennilere arzı cevap ediyorum. 

Hakikaten Yüce Mahkeme, şerefine, şanına lâyık 
bir binaya sahip değildir. 500 bin liraya yakın bir ki
ra ile gayrî müsait bir yerde çalışmaktadır. Arsası, 
Yüce Meclise yakın, Atatürk Bulvarı üzerinde 11 dö
nümlük bir saha üzerinde ayrılmıştır; ancak bunun 
kamulaştırılmasına bugüne değin imkân olmamıştır. 
1974 yılı bütçesinden, yatırımları hızlandırma fonun
dan, böyle bir para tefriki kabil olmamıştır. Bu yıl 
içinde, yani 1975 malî yılı içinde gerçekleşmesini ben 
de halisane temenni ediyorum; siyasî ömrümüz vefa 
ederse, ben bunun gerçekleştirilmesi üzerinde çok ça
lışırım. 

Değerli arkadaşlarım ayrıca araç konusuna değin
diler. Gerçekten Anayasa Mahkemesine birkaç tane 
hizmet arabasının tahsisinin faydası derkârdır. Bunun 
dışında, Anayasa Mahkemesinde 29 genel idare hiz
meti sınıfından memur çalışmaktadır. Maalesef kay-
diyle arz ediyorum, Devlet Memurları Kanunu bir
çok alanda memurlar arasında eşitsizlik yaratmıştır. 
Bu memurların 15'i yan ödeme alır, 14'ü bundan 
mahrumdur. 

12 sayılı Kararnamenin yürütme organına verdi
ği, vereceği yetkiyi de kullanma niyetindeyim. Bu ara
da değerli arkadaşlarımın bu konulara ilişkin temen
nileri için, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. 
Yüce Meclise. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Mehdi Keskin, buyurun efendim. (A. P. sı

ralarından alkışlar.) 
MEHDt KESKtN (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde görüşlerimi 

arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Sayın milletvekilleri, kâinata gelmiş ve gelecek in

sanların en büyüğü olan Hazreti Muhammet; «Ada
let mülkün temelidir» buyurmuştur. Aynı şekilde bir 
saatlik adalet hizmetinin 60 saatlik nafile ibadetten da
ha hayırlı olacağı haber verilmiştir. 

Bunun içindir ki, adalet dağıtan, hak dağıtan bu 
işi yaparken nafile ibadetten daha hayırlı bir iş gören, 
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mülkün temelini ayakta tutan insanların mesleği kut
siyet taşır. Bunun içindir ki, hâkimlik, çok yüce, çok 
ulvî daha doğrusu en yüce, en ulvî meslektir. 

Hâkim, Allah'a, kanuna ve vicdanının sesine uya
rak, Allah'ın verdiği canı alabilen insandır. Hâkim, 
ister çuvallar dolusu altın olsun, ister bir toplu iğne 
olsun hakkı sahibine veren adamdır. Hâkim, ne bir 
şahsın, ne bir zümrenin, ne bir gücün, ne bir kuvvetin 
adamıdır. O sadece hakkın adamıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1961 Anayasası da, Anayasa 
ve kanunlarla kendisine verilecek görevleri yerine ge
tirmesi için, yukarıda belirttiğim vasıflarla sadece 
hakkın emrinde olmak üzere yüksek dereceli hâkim
lerden kurulu bir Anayasa Mahkemesi vücuda ge
tirmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 28 . 8 . 1962 yılından beri 
görev yapmaktadır. 

Bu görev iyi yapılmıştır, noksan yapılmıştır; ka
nuna ve Anayasaya uygun kararlar çıkmıştır, aykırı 
kararlar çıkmıştır. Bunlar her zaman, her zeminde, 
her türlü tartışmaya konu olabilir. Hatta hukukun ge
lişmesi için olmalıdır da. Ancak, şunu önemle ve he
men belirteyim ki, tenkitler hiçbir zaman bu mües-
sesesenin gereksizliği ölçüsüne varmamalıdır. Mües
sesenin aksayan yönleri ortaya çıkarılmalı, ıslah edil
melidir. Adalet Partisi, Anayasa Mahkemesinin kal
dırılmasına değilse de, iyi yürümeyen tatbikatının ve 
bu yanlış tatbikata imkân veren eksik, fazla, yanlış 
mevzuat hükümlerinin düzeltilmesine taraftardır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 147 nci maddesi
ne göre, Anayasa Mahkemesinin başlıca görevleri şun
lardır: 

Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züklerinin Anayasaya; Anayasa değişikliklerinin de 
Anayasadaki şekil şartlarına uygunluğunu denetler. 

Ayrıca bazı kişileri görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı Yüce Divan sıfatıyle yargılar, işte Anayasa 
Mahkemesinin görevleri bunlardır. 

Üzüntüyle ifade etmeliyim ki, 1962 yılından be
ri yüksek mahkemenin bu görevlerin dışına çıktığına, 
zaman zaman şahit olunmuştur; fakat yine Anayasa
nın 152 nci maddesine göre, bu mahkemenin kararla
rı kesin olduğundan, verdiği kararlar ister Anayasaya 
ve kanunlara uygun olsun, ister olmasın murakabeye 
tâbi bulunmamakla - uyulması mecburi kararlar ni
teliğindedir. O kadar ki, Anayasa Mahkemesi ayrı ay
rı tarihlerde, birbirine aykırı kararlar vermekte, ikisi 
de kesin olduğu için her iki zıt karar da uygulama 
alanı bulabilmektedir. 

18 ? 2 . 1975 O : 2 

Yıllardır Yüce Mecliste, kamuoyunda, basında 
Anayasa Mahkemesi kadar eleştirilen, tenkite tabi 
tutulan başka hiçbir yargı organı olmayışı calibi dik
kattir. Keşke, Anayasa Mahkemesinin bütün kararları 
tenkit edilemez şeklinde bir isabetle çıksaydı da, bu 
devamlı tenkitlerden üzüntü duyanlar olmasaydı. Bu
nu sağlamak yüksek mahkememizin hâkimlerinin elin
dedir ve zor da değildir. 

Keza, «Anayasa Mahkemesi, kararlarını, tarafla
rın kimliğine göre veriyor.» iddiaları yaygındır. «C. 
H. P. dava açarsa kazanıyor, başkası açarsa kaybedi
yor» intibaı efkârıumumiyede gittikçe yaygınlaşmak
tadır. Bu tenkitleri ortadan kaldırmak, yüce mahke
menin elindedir ve zor da değildir. Anayasa Mahke
mesinin her tasarrufuna, herkesin hak diye, bakabil
mesini sağlamak, en başta onun sayın hâkimlerinin 
görevidir. Bugüne kadar, bu görevin bihakkın ifa 
edildiğini söylemek, hakikaten mümkün değildir. Ger
çekten Anayasanın 4 ncü maddesine göre, «Hiçbir 
kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan 
bir devlet yetkisini kullanamaz.» Yine Anayasanın 64 
ncü maddesine göre, genel ve özel af ilânı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine aittir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, meclisler bir 
Af Kanunu çıkarmış ve Anayasanın verdiği af ilânı 
yetkisini kullanmıştır. Fakat bu Af Kanununda, mil
lî iradenin tecellisi olarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisince komünist ve anarşistler affın dışında bırakıl
mışlardır. Buna rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Anayasa Mahkemesine baş vurarak, komünist ve anar
şistlerin affını sağlamayı istemiş, Anayasa Mahkeme
si de Cumhuriyet Halk Partisinin bu isteğini kabul 
ederek, komünist ve anarşistleri, hapishanelerden çı
karacak şekilde bir karar vermiş, Meclislerin affetme
diği bu suçlular, Anayasa Mahkemesi kararıyle ser
best bırakılmışlardır. Böylece, Anayasa Mahkemesi, 
Anayasanın 4 ncü maddesine aykırı şekilde, kendisi
ne verilmeyen af yetkisini kullanmış, kendisini kanun 
yapıcı yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yerine 
koymuştur. 

Ayrıca, Mecliste hiçbir grupun, hiçbir milletve
kilinin affedilmesini istemediği bazı suçlular da, böy
lece serbest bırakılmıştır. 

Nitekim, Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Millî Selâmet Partisi, Demokratik Parti, Cumhuriyet
çi Güven Partisi, Milliyetçi Hareket Partisinin, hep
sinin, ayrı ayrı verdikleri af tekliflerinde bir kısım ır
za geçme suçlarının ve casusluk suçlarının faillerinin 
af dışında kalmaları istenmişti. Buna rağmen, bu ırza 
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geçme suçlan faillerinin hepsi, vatan hiyaneti olan 
casusluk suçları faillerinin hepsi Anayasa Mahkeme
since fiilen affedilmiş olmaktadırlar; hepsi, hepsi dı-
şarda gezmektedir. Böylece ortaya bir Anayasa ihlâli 
çıkmıştır. 

Saym milletvekilleri, Anayasa Mahkemesince bu 
kararın verilişinden bugüne gelinceye kadar, ülkemi
zin neresinde bir anarşi, neresinde bir kargaşalık çık
mışsa, bunları yapanlardan, mahkemenin af ilânı ile 
cezadan, hapisten kurtulanlar olmuştur. Bu durum
dan her Türk vatandaşı gibi, Anayasa Mahkemesi hâ
kimlerinin de ıstırap duyduklarını ümit etmek isti
yorum.: 

Sayın milletvekilleri, bu tatbikat ile ortaya bir 
garip durum çıkıyor. Anayasa Mahkemesi 15 üye
den kurulu olup, yarısından bir fazlası olan 8 üye ne 
derse, o karar kesinleşmiş olacağına göre, bugün 
Türkiye'de 8 hâkim fiilen kanun yapıyor demektir. 
Buna engel oucu Anayasa ve kanun değişikliklerinin, 
demokrasiye ve millet iradesine inanan bütün parti
lerce bir araya gelinerek sağlanması şarttır ve bu işin 
vakit geçirilmeden yapılmasında Devletin, milletin, 
Cumhuriyetin, demokratik rejimin sayılamayacak ka
dar yararları vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin iti
barının korunması, kendisiyle, kendi üyeleriyle bir
likte, her Türk vatandaşının da görevidir. Özellikle 
Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesine, 
kendi hamisi gibi bakmaktan vazgeçmelidir. Cumhu
riyet Halk Partisi, «Kanunlar Meclisten nasıl çıkarsa 
çıksın, biz bir dava açarız, Anayasa Mahkemesi de 
bizim isteğimizi her zamanki gibi nasıl olsa kabul 
eder.» şeklindeki zihniyetinden vaz geçmelidir. 

NEDtM KORKMAZ (Yozgat) — Öyle bir zih
niyet yok, onu siz uyduruyorsunuz. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi, Anayasa Mahkemesinin sırtından inme
lidir artık. Anayasa Mahkemesi de, bu zihniyete mü
saade etmediğini göstermelidir. Bunu istemek her 

Türk vatandaşının hakkıdır. Her kişi ve her kuruluş. 
gibi, Anayasa Mahkemesi de millet hizmetindeki 
yerini bilmek ve bulmak mecburiyetindedir. 

Bütçenin milletimize hayırlar getirmesini Cenabı 
Allah'tan dilerim. Yüce Meclisinize saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Bu suretle Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 3 376 636 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve yargı 4 543 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet progrmalarına dağıla-
mayan transferler 38 285 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Anayasa Mahkemesi bütçesi Meclisi
mizce kabul edilmiştir, hayırlı ve başarılı olmasını di
liyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerek günlük programımız, 
gerek çalışma süremiz bu suretle tamamlanmıştır. 

Bütçenin görüşülmesine kaldığımız yerden devam 
edilmek üzere 19 Şubat 1975 Çarşamba günü saat 
10,00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 

i^-^<\ 

— 173 — 





Millet Meclisi 

41. NCÎ 

18 . 2 . 

Saat 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) (Dağıtma Tarihi : 15.2.1975) 

X 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/212; C. Senatosu: 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı : 
129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (DağıLmu Tarihi : 
1 5 . 2 . 1975) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; 
C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 130; C. 
Senatosu S. Sayısı : 407) (Dağıtma Tarihi : 15.2.1975) 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/221; C. 
Senatosu : 1/288) (M. Meclisi S. Sayısı : 131; C. Se
natosu S. Sayısı : 417) (Dağıtma Tarihi : 15.2.1975) 

X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi': 1/222; C. Senatosu : 1/289) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı : 
418) (Dağıtma Tarihi: 15 . 2 . 1975) 

BİRLEŞİM 

1975 Sah 

: 10.00 

X 6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/223; 
C. Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı : 133; C. 
Senatosu S. Sayısı : 419) (Dağıtma Tarihi : 15.2.1975) 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/291) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 134; C. Senatosu S. Sayısı : 420) (Da
ğıtma Tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/225; C. Senatosu 1/292) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. Sayısı : 
421) (Dağıtma Tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 9. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/213; 
C. Senatosu : i/280) (M. Meclisi S. Sayısı : 136; C. 
Senatosu S. Sayısı : 409) (Dağıtma Tarihi : 15.2.1975) 

X 10. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/216; C. 
Senatosu : 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı: 137; C. Sena
tosu S. Sayısı: 410) (Dağıtma Tarihi : 15.2.1975) 

X 11. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/218; C. Senatosu: 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı : 
138; C. Senatosu S. Sayısı : 411) (Dağıtma Tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 



Konvsyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 
1/219; C. Senatosu: 1/283) (M. Meclisi S. Seyisi : 
139; C. Senatosu S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 .1975) 

X 13. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/217; C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı : 
140; C. Senatosu S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 2 . 1975) 

X 14. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 141; C. Senatosu S. Sayısı : 414) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 15. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/214; C. Senatosu : 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı : 
142; C. Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 2 . 1975) 

X 16. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/215; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 
143; C. Senatosu S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 17. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
yılı. Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S. 

Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 18. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 
145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 19. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/228; C. Senatosu : 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı : 
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/229; C. Senatosu,: 1/296) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 1 5 . 2 . 1975) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


