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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve Birleşime 
ara verilse de çoğunluk olması muhtemel görülmedi
ğinden : 

4 Nisan 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Çanakkale 

Mahmut Şevket Doğan İrfan Binav 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

No. : 42 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

31 . 3 . 1978 Cuma 

Tasarı 
1. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imza

lanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile il
gili İzmir Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı. (1/124) (Dışişleri Ko
misyonuna) 

Teklifler 
1. — Rize Milletvekili İzzet Akçal ile 5 arkada

şının, 8 Haziran 1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset 
ve İntikal Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/543) (Plan Ko
misyonuna) 

2. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 70 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi. (2/544) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonlarına) 

3. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ncü madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (2/545) (Plan Komisyonuna) 

4. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ile 12 
arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/546) (Plan Komisyonuna) 

5. — Konya Milletvekili Hüseyin Kaleli'nin, 657 
numaralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 
36 nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin 
(6-a) Alt bendine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi. (2/547) (Plan Komisyonuna) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 
5 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tekli
fi. (2/548) (Plan ve Milli Savunma komisyonlarına) 

Raporlar 
1. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 

4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30.3.1978) (GÜNDEME) 

2. — 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1978) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü

metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/61) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, bir 

hava subayını özel kaleminde çalıştırdığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/211) 

2. — Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız'ın, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin İşveren Sendikaları 
Konfederasyonuna 1977 bütçe yılında yaptığı ödeme
ye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/212) 

— 150 — 
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3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, siyasi 
ve ideolojik olaylarda ölen kişilere ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/213) 

4. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
19 . 3 . 1978 tarihinde İskilip'te meydana gelen ola
ya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/214) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarım yük
sek seste belirtaielerıini rica ediyorum. 

/. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ant -
Birlikte son günlerde yapılan yolsuz ve kanunsuz 
tasarruflar konusunda gündem dışı konuşması ve Ti
caret Bakanı Teoman Köprülülerin cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır, ar
kadaşlarımın söz isteklerim yerine getirmeye çalışa
cağım. 

Sayın Erol Yeşilpınar ve Sayın Mustafa Gazalcı' 
nın söz isteklerini, İçtüzük kurallanna uymadığı için, 
yerine getirme imkânını bulamıyorum. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Uyuyor Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Uymuyor Sayın Gazalcı. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizü) — Acil ve ola

ğanüstü bir durum var. İki gün önce önerge verdim. 

5. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 1950 
yılından önce emekli olanların aylıklarına ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi. (7/215) 

6. — Edirne Milletvekili Mustafa Bulut'un, Edir
ne İlinin yatırım indirimi ve teşvik tedbirlerinden ya-
rarlandınlmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/216) 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Galip Kaya, bir bölgenin eko
nomik kuruluşlarından olan Antbirlik'te son günler
de yapılan yolsuz ve kanunsuz tasarruflarla ilgili ola
rak, buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Savcının ölü
müyle ilgili gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Üç arkadaşımın isteğini yerine ge
tiriyorum Sayın Gazalcı, fazlası mümkün değil, ku
rallara da uymuyor efendim. 

MUSTAFA GAZALCI {Denizli) — Ben geçen 
haftadan beri söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, süreniz beş dakikadır, 
zamanı ve konuyu aşmamanızı, dışarıya çıkmamanızı 
rica ediyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), HaMI Karaath (Bursa) 

- 4 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 127 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENSL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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GALİP KAYA (Antalya) — Teşekkür ederim 
efendim 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Antalya Ant-
biıiik Kooperatifi CHP'nin, istifasına uğradı. Tica
ret Bakanı Sayın Teoman Köprülüler, kanun nizam 
tanımadan, Antalya Antbirlik Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifinin üzerine çullanmıştır. Önce, boşalttığı 
Antbirlik Genel Müdürlüğüne CHP il örgütünden 
ömründe pamuk tarlasından geçmemiş bir avukatı ta
yin etmiştir. Türkiye'nin en büyük ticari kuruluşla
rından biri olan Birlik Genel Müdürlüğünü ve 18 bin 
kooperatif ortağının çıkar ve mukadderatını, «ada
ma iş» prensibiyle CHP rozetine peşkeş çekmiştir. 
Bundan sonra da, tamamen keyfi olarak, seçimle iş 
başına gelen Antbirlik Yönetim Kurulunu, makul se
bep gösteremeden fesheimliştir. Feshedilen Yönetim 
Kuruluna müfettiş gönderilmemiş, telftiş etirlmemâş-
tir. Feshin sebebi olarak da; Bakanlıkça gönderile
cek müfettişlerin çalışmalarını engelleyebilecekleri mü
lahazası sebep gösterilmiştir. 

Bu tasarrufu akıl ve mantıkla izah mümkün de
ğildir. Bu önce mahkûm etmek, sonra muhakeme et
mek gibi bir şeydir. Bu tasarruf CHP'nin demokra
tik hukuk devleti anlayışını ve hiçbir zaman değişme
yecek olan işgalci zihniyetini sergilemektedir. Tica
ret Bakanı bu haksız tasarrufu ile Yönetim Kurulunu 
seçen 18 bin kooperatif ortağını bağrından kapmış
tır. 

Fesih kararı 2834 Sayılı Kanunun 3,4,12,19 ncu 
maddelerine dayandırılmıştır. Halbuki ortaçla şikâyet 
yok, şikâyetçi yok, teftiş raporu yoktur Bu işlem ta-
mamiyle keyfi, kasti ve cebridir, faşist bir 'işlemdir. 
Kendi rozetlerini kayırma ve CHP militanlarına iş 
bulma gayretidir. Gerçi ticari bir kuruluştur; ama 
yapılan partizanlığı açıklayabilmek için arz ediyo
rum arkadaşlarım. 

AntbirKk'in 18 bin ortağının % 80'ni Adalet 
Partilidir. Bunun geri kalan % 20'riin hepsi de CHP'li 
değildir, diğer siyasi partilerden de vatandaşlarımız 
vardır. Buna rağmen, Yönetim Kurulunun feshinden 
sonra Bakanlıkça tayin edilen müteşebbis heyete bir 
tek Adalet Partili üye ortak dahi alınmamıştır. Bu 
bir tesadüf değildir; çünkü niyet bir işgal hareketidir. 
Ayrıca müteşebbis yönetim kuruluna kooperatife en 
çok borcu olan ve borçlarını ödemeyen ve koopera
tif delegesi olmayan Yönetim Kurulunu da seçme 
hakkı bulunmayan Halk Partililer tayin edilmiştir. 
Böylece parti ocağı haline getirdikleri kooperatifde 

| sonradan kıyıma başlamışlardır. CHP'li olmayan bü-
I tün memur ve müdürlerin işine son verilmiş, bir 
I kısmı da başka yerlere daha düşük kadrolarla sürüle-
I rek istifaya zorlanmışlardır. Bir çırpıda 147 kişinin 
I işine son verilmiş, ayrıca 13 memur da kadro tenzili 
I ile başka yerlere sürülmüştür. 
I Bir lokma ekmek uğruna çalışan işçi, bekçi, kapı-
I cı, şoför ve memurların ekmeğiyle insafsızca oynan

maktadır. Bunlardan boşaltılan yerleri CHP'nin ve 
I aşırı solcu derneklerin militanlarıyla doldurmuşlar-
I dır; bu bir yağma hareketidir. 
I Pamuk çiftçisinin alın teriyle kurulan Antbirlik 
I kooperatifinin sevk ve idaresi ortakların elinden zorla 
I alınmış ve CHP'nin yemliği haline getirilmiştir. Pa

muk çiftçisi, elbette bu zorbalığın hesabını soracak-
I tır. İlaç sıkıntısı, gübre sıkıntısı içinde kıvranan, güç-
I lendirme kredisi kısıtlanan pamuk çiftçisi, basmanın 
I 40 liraya çıktığı, hayat pahalılığının doruğuna çıktığı 

şu günlerde, sanki derdi yetmiyormuş gibi bîr de CHP 
I tarafından tartaklanmaktadır. 

I Şimdi b'r de KÖY - KOOP soygunu çıkmış çift-
I çiyi kasıp kavurmaktadır. 5 ay önce peşin parayla 
I satın aldığı traktörü 5 aydan beri kullanan çiftçi-
I den 50 bin lira «fark zammı» adıyla bir para alın

maktadır, para İstenmektedir. Millet, bu geri Vitesli 
I zammın sebebinin açıklanmasını istemektedir. 

I «Her şey ha'ik için, haliktan yanayız.» diyen CHP, 
Antbirlikte kendi saltanatını sürmekte, Kooperatifin 

I imkânlarım sorumsuzca savurmaktadır. Bu yöneti-
I min yaptığı ve yapacağı tasarrufların hepsi de ka-
I nunsuz ve ortaklarının rızası dışındadır. Ticaret Ba

kanı bunların hesabını verecektir. 

I Feshedilen Yönetim Kurulu yerine ne zaman se-
I çim yapılacağı hâlâ açıklanmamıştır. Seçimle yöneti-
I len müesseseyi seçimsiz işgal etmek zorbalığın, faşiz-
I min ta kendisidir. CHP'nin davranışı yanhz Ant^Birlik' 
I te yanlız Antalya'da değil, Türkiye'nin her yerinde de-
I vam etmektedir. Bu tutum hukuk devletini zedelemek

tedir. Devlet, CHP devleti haline getirilmektedir. Bu 
I gayretler size bir şey kazandırmayacak, sadece devleti 
I yıpratacaktır. 

Hükümet, bir yandan anarşiyi önleyeceğim derken, 
I bir yandan da kanunsuz ve tek taraflı icraatıyla ül-
I kede huzursuzluğun ve anarşinin kaynağı olmakta-
I dır. Anayasal kuruluşların demokrasi ilkelerim çiğne-
I yen bu icraat karşısındaki suskunluğu mağdur balkı 
I hayal kırıklığına uğratmaktadır. Milletimizi huzura, 
j ülkemizi sükûna kavuşturmak için Hükümetin, ka-
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nunsuz ve öç alıcı icraatından vazgeçmesi, rozet far
kı gözetmemesi, hatalannı düzeltmesi, demokrasi ve 
hukuka saygılı olması şarttır. 

Sağı ezemezsiriiz, eze eze bitiremezsiniz. 
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Kaya. 

GALİP KAYA (Devamla) — Bu mücadele sonu
na kadar devam edecektir. Ticaret Bakanı, Antalya' 
dafcı tahribatı derhal durdurmalı ve ANTBİRLİK se
çimlerini derhal yaptırmalıdır. Bu keyfi işlemlere da
ha fazla tahammül edilemez; halkın sabrı taşmakta
dır. Ticaret Bakanının bu hakkı acele teslim etmesini 
'bekliyoruz. Aksı halde doğahileeek bütün hadiselerin 
ve neticelerinin mesulü Ticaret Bakanı olacaktır, Hü
kümet olacaktır. «Bugün, hükümetsiz, iktidarız; iste
diğimizi istediğimiz gibi yaparız, yapacağız» diyemez
siniz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Kaya. 

GALİP KAYA (Devamla) — Er ya da geç millet 
yakanızdan yapışacak, sizden hu hareketlerin, hu so
rumsuz davranışların hesabını soracaktır. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Cevap vereceksiniz. Buyurun Sayın 

Bakan. (CHP sıralaıından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Galip Kaya'nın ANTBİRLİK ile ilgili ko
nuşmasını dikkatle dinledim. TARİŞ'de, ANTBİR
LİK'de, Çukobirlik'de gerçekten bazı işlemler yapıl
maktadır. Ama bu işlemler oradaki faşist uygula
maları, oradaki faşist baskıları ortadan kaldırmak 
için yapılmaktadır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi değerli milletvekilleri, bu pazar günü Ada-
na'da... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — ÇuıkoMrîCk'de iplik falbrikasıraia lb:.r ara
ma yapıldı. Yapılan aramada ele geçen vesikayı de
ğerli arkadaşıma sunuyorum. (Elindeki vesikayı kür
süden göstererek) Ülkücü İşçiler Derneği, Çukobir-
lik Merkez iplik Tesisleri Oba Teşkilatı; değerli ar
kadaşıma sunuyorum. Oba Başkam Alaattin Sarıca, 
Oba Başkan Yardımcısı Şahin Dirci ve raporlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ANTBİRLİK konu
sunda lütfen. 

| TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Aynı vesikalar ANTBİRLİK'de de 
mevcuttur. TARİŞ'de de mevcuttur. ÇukobirKk'de 
de mevcuttur. (AP sıralarından gürültüler, sıra ka-

j paklarına vurmalar) Bu vesikaları buldukça, daha 
önce yığılmış olan faşist işgali devlet adına kaldır
maya devam edeceğiz arkadaşlarım. (CHP şuaların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Faşist işgali kaldır
dıktan sonra, ortaklarının üretici olduğu bu birlik
leri de; ekonomik işlevine döndüreceğiz ve oba teş
kilatlan, oba başkan yardımcılan, oymak başkan-

I lan bir daha bu birliklerde rapor veremeyecekler
dir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu raporlar verilmedikten sonra; Adalet Partili 
olsun, Cumhuriyet Halk Partili olsun bütün işçite-

I rimiz orada görevlerine devam edeceklerdir. Ben 
şunu söylemek isterim ki Ticaret Bakanı olarak, 
ANTBİRLİK'de okun, Çufcabirük'de okun, TARİŞ' 
de okun yaptığımız işlemlerle, daha önce bu kür-

| süde açıkladığım gibi, Talât AsaTın raporunda açık
landığı şekilde; biz MHP'Ii oba başkanlarından, oy
mak başkanlarından buraları kurtararak Adalet Par
tili işçilere de hürriyet getiriyoruz. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

I Elimizde bütün bu olaylara ait vesikalar var. 
Eğer yönetim kurulu üyeleri... (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın arkadaşlar. 
Sayın Bakanın konuşmasına imkân veriniz. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Eğer Yönetim Kurulu üyeleri, arkada
şımın dediği gibi, ANTBlRLlK'de yasalara aykın 
şekilde görevden alındıysa yasal yollar açıktır. Yasa
lara saygılıyız, ama sonuna kadar faşist işgali, üre
ticinin ortak olduğu bu birliklerde kaldırmaya da 
kararlıyız. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Ne alakası var 

Adalet Partisinin. 

I BAŞKAN — Rica ediyorum... (AP sıralarından 
[ gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Faşist işgale son, 
komünist işgale devam. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ataöv. 
EROL H. YEŞlLPINAR (İzmir) — Bakan ya-

| lan beyanlarda bulundu. (CHP sıralarından gürül-
j tüter) 
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BAŞKAN —- Rica ediyorum arkadaşlar. 
EROL H. YEŞlLPINAR (tzmir) — Konuşturan 

beni Sayın Başkan. Zaptı sabık hakkında konuşmak 
istiyorum.: 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar... Sayın Yeşilpınar 
rica ediyorum. 

EROL H. YEŞlLPINAR (İzmir) — Yalan be
yanlarına cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, isteğiniz Tüzük 
hükümlerine uymadığı için zatıâlinize söz verme im
kânını bulamadım efendim. Rica ediyorum efen
dim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (tzmir) — Bakanın ya
lan beyanlarına cevap vermek istiyorum. Sayın Baş
kan. (CHP sıralarından gürültüler, Başkanın tok
mağı vurması.) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yeşilpınar. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

MHP'ye oba dedi... (Gürültüler) 
(BAŞKAN — Sayın Kabadayı lütfen şöyle ileriye 

teşrif edin, anlaşılmıyor. (Gürültüler) 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

«MHP'ye oba başkanları» diye açıkça sataşma yap
mıştır. Grup adına konuşmak istiyorum. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, açıkça bir sataşma
nın olup olmadığını tespit edip zatıâlinize söz vere
ceğim; eğer sataşma varsa efendim. (Gürültüler) 
Rica ediyorum arkadaşlarım, oturumu sükûnetle 
yürütelim, çok rica ediyorum. 

2. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Ana
dolu Ajansında son günlerde girişilen kanun dışı ha
reketler konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN •— Anadolu Ajansında son günlerde 
girişilen kanun dışı hareketler hakkında, Sayın Ke
mal Doğan, buyurun efendim. (AP sıralarından 
alkışlar) 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayım Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

31 Mart 1978 Cuma günü Anadolu Ajansında 
yasalara uygun Olarak yıllık umumi heyet toplantısı 
yapılmakta iken, Anayasa ve yasalara aykırı düzen
lenen bir saldırı ve işgal ile Anadolu Ajansında fiili 
bir durum yaratılmıştır. Bu işgal ve saldırıda Sa
yın Ecevit başkomutanlık görevi yapmıştır. Bu Hü
kümet Milli Mücadeleden bu yana tarafsız, yasa
lara uygun, mili bir görev yapan Anadolu Ajan
sım ele geçirmeyi planlamış ve bu düşüncesini ne 
pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye koyulmuştur. 
Bunda maksat, doğrudan doğruya partizanlıktır. Zi-
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ra bugünkü Anadolu Ajansı kadrosu ve yönetimi şim
diye kadarki uygulamalarıyla, Anayasa istikametin
de, tarafsız bir sekide Atatürk'ün kurduğu, kuruluş 
esprisine sadık kalarak hizmet vermiştir. 

Mevcut kadrosuyla Anadolu Ajansım Hükümetin 
borazanı haline getiremeyeceğini anlayan Hükümet 
Başkanı, bugünkü idarecileri değiştirip, yerine sol
cu ve kendi partisine mensup yöneticileri getirerek, 
Anadolu Ajansını Cumhuriyet Halk Partisinin bora
zanı, organı haline getirmeyi planlamıştır. Önce, Ge
nel Müdür Sayın Atilla Onuk'a yüksek ücretli bir 
dış görev teklif edilmiş, bu suretle istifası denen
miştir. Bu olmayınca, Anadolu Ajansının tahsisatı
nı Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle kestir
miştir. Bu da olmayınca, müessesenin 10 yılık he
sap ve muamelatı müfettişlerce incelettirilmiştir. Bun
dan da sonuç alınamayınca, bu defa, Hükümet mah
kemeye müracaat etmiş, Ankara Asliye 4 ncü Ti
caret Mahkemesinde, Maliye Bakanlığınca Anadolu 
Ajansı yöneticileri hakkında dava açtırılmış ve yöne
ticilerin kanuni şartlan haiz bulunmadıkları iddiasıy
la ıskatları istenmiştir. Mahkeme, delilleri toplamış, 
murafaaları yapmış ve Hükümetin talebini reddetmiş, 
ilgililerin göreve devamına karar vermiştir. Hükü
metin elinde başkaca yol kalmayınca, bu kere, kaba 
kuvvete başvurulmuş, 31 Mart 1978 günü Anadolu 
Ajansı Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekilleri ve 
Halk Partili militanlarca işgal edilmiştir. Ticaret 
Bakanlığındaki militan bir memur vasıtasıyla da, bu 
gayrı kanuni duruma kılıf hazırlanmak istenmiştir. 
Anadolu Ajansı şu anda işgal altındadır, meşru yö
neticiler Ajansa sokuhnamaktadır. Suçluluğun ve 
ezikliğin altındaki Hükümet, Anadolu Ajansını içe
ride ve dışarıda militanlara ve polise bekletmekte
dir. Devletin güvenlik gücü polise gayrı meşrulu
ğun bekçiliğini yaptırmaktadır. Yasaları alenen çiğ
neyen, keyfi idareyi ve zorbalığı metot olarak ka
bul eden Hükümetin, Kredi ve Yurtlar olayından 
sonra, Anadolu Ajansı hadisesi, ortaya sergilediği 
yeni bir örnektir. Biz, sonuna kadar kanunsuz
luklarla ve zorbalıklarla mücadeleye azimliyiz, ka
rarlıyız. Bu, demokratik nizama olan samimi inan
cımızın gereğidir. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerini saygıyla se
lamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
lesiz'in, fındık üreticilerinin sıkıntılarını gidermek 
üzere Hükümetin kısa vadeli destekleme kredisi ver
mesi hakkında gündem dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Fındık üi^câerlnhı sıkıntılarım gi
dermek üzere, Hükümetin kısa vadeli destekleme 
kredisi vermesi hakkında, Sayın Giresun Mütetve-
kffi Kemal Çilesiz, buyurun efendim. (CHP sırala
rından alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Sa-
ym arkadaşlarım; 

Son zamanlarda tarım ürünlerinin artırıhnasını, 
tanınla uğraşanların yurt ekonomisine daha çok kat
kıda bulunmasını ve bunların, tefeciler eline düş
mekten kurtarılmasını sağlamak amacıyla tarımsal 
kredilerin artırılması ve yaygınlaştırılması için bazı 
önlemler almaya karar verilmiştir. 

Tapulu olmayan arazi sahiplerine de kredi veril
mesi ve kredi dağıtımında halkı sıkıntıya sokan bazı 
lüzumsuz formalitelerin kaldırthnası kararı bunların 
en önemlileridir. 

Bazı tarım ürünlerinin üretim masrafları diğerle
rine nazaran çok fazladır. Bunu gözönünde tutan 
örgütler, ortaklarına, onarma, ilaçlama, gübrele
me, toplama, kurutup depolama, alım yerine götür
me giderlerini karşılamak üzere, zamanında, kısa 
vadeli, az faizli «güçlendirme kredisi» vererek hem 
üretimin artmasını ve hem de üreticiyi tefecilerin 
eline düşmekten korumayı sağlarlar. 

Fındık üreticileri örgütü olan Fisko Birlik de bun
lardan biridir. Doğukaradeniz bölgesi köylüsünün 
tek geçim aracı olan, aynı zamanda bir ihraç ürünü 
olarak memlekete döviz getiren ve yurt ekonomisine 
önemli katkı yapan fındığın üretilmesi hem zor ve 
hem de masraflıdır. Fındık bahçelerinin her sene 
yabancı bitkilerden arınması, gübrelemmesi, ilaçlan
ması, dağdan bayırdan toplanarak bir harman yeri
ne getirilmesi, orada kurutulduktan sonra kapçık
larından ayıklanması, çuvaHanması ve nihayet alım 
yerine götürülmesi çok emeği ve masrafı gerektirir. 
Fındığın elde edilmesi, paraya çevrilmesi için Ni
san ayından Eylül ayma kadar olağanüstü çalışma
ları ve giderleri karşılamak için paraya ihtiyaç var
dır. 
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Bütün bu saydığım işlerin zamanında yapılmasıyla 
ancak ürün ziyan olmadan elde edilebilir. Üretim 
giderlerinin gerekli olduğu aylarda, bilhassa köylü
nün elinde para olmadığından, üreticilere kredi ve
rilmediği takdirde bunlar, azgın iştahla fırsat bek
leyen insafsız tefecilerin eline düşmeye mahkûm 
olurlar. Yılların deneyleri, köylünün kalkınmasına 
engel olan nedenin, köylünün tefecilere muhtaç ol
maktan kurtanlamamaymdandır. 

Geçen yıl MC Hükümetinin tarım politikamızın 
amacına tamamen ters düşen, yanlış, basiretsiz ve 
tutarsız uygulaması, fındık üreticilerini perişan et
miştir. Oysa 1977 yılında güçlendirme kredisi ola
rak üreticilere 500 milyon ika dağıtılması kararlaş
tırıldığı halde, Fisko Birliğin 140 binin üzerinde 
olan ortağından ancak 47 bin ortağına kredi veril
miştir. 500 milyon liradan dağıtüan para 518 mil
yondan ibarettir. 47 bin ortaktan başka diğerlerine 
zamanında kredi verilmemesi ve ayrılan 500 milyon 
liralık kredinin tamamının kullanılamaması, kredi 
dağılımında uygulanan birtakım tutarsız formalite
lerden ileri geldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen efendim. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 

Bu yanlış tutum sonucu fındıktan başka hiçbir ge
liri olmayan üretici köylü, tarım yönünden en kısır 
aylarda göz göre göre tefecilere terk edilmiştir. Bu 
nedenle ilgili Bakanlığı vaktinde uyarmayı bir görev 
sayıyorum, öğrendiğime göre bu yıl Fisko Birlik 
güçlendirme kredisi olarak 1 milyar ura dağıtmayı 
programlamış ve bu parayı Ziraat Bankasından iste
miştir. Bu paranın zamanında gönderilmesi ve kre
dinin vakit geçirilmeden bütün ortaklara verilmesi
nin sağlanmasını, bu surette köylünün tefecilerin 
gaddar tuzağma düşmekten korunmasını; kısa zaman
da Ciddi ve verimli çalışmalarım kanıtladığımız de
ğerli Ticaret Bakanından istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Maliye Ba

kanı Ziya Müezzinoğlu'na Devlet Bakanı Hikmet Çe

tinin vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 

dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/265) 

O : 1 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır, Cumhurbaşkanlığı 

tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Baka

nı Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar Maliye Ba
kanlığına Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki 
yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

BAŞKAN 
okutuyorum: 

Meclis araştırma önergesi vardır, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Takriben 2,5 ay önce kurulmuş olan Bülent Ecevit 

Hükümeti, bir taraftan kamu kuruluşlarında misli gö
rülmemiş bir memur kıyımına girişerek, dirayetli, eh
liyetli ve dürüst memurların yerine CHP ileri gelenle
rinin veya CHP'ye destek olanların yakınlarını yük
sek mevkilere yerleştirme yolunda gösterdiği partizan
lıkla kalmamış, diğer taraftan da çeşitli şaibeli işlere 
yine CHP'li veya CHP'ye destek olanların yakınları
nın karışmasına seyirci kalmak şöyle dursun, adeta 
yardımcı olduğu intibaını uyandırmış bulunmaktadır. 

CHP iktidarının bu son kısa devrinde, hemen her 
gün gazete sütunlarında bu gibi partizanlık ve yolsuz
luk iddialarına bol hol tesadüf edilmekte ve yüzlerce 
misaline rastlanmaktadır. Esasen, bunları birer tesa
düf saymak da isabetli olmasa gerektir. 

Sosyal Güvenlik Bakanının öz kardeşinin alelacele 
Vali tayin edilmesi, 

CHP'li hatırı sayılır bir milletvekilinin öz karde
şinin taşradan süratle getirilip, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Müsteşar Muavinliğine oturtulması, 

CHP Grup Başkanvekillerinden birinin sayın eşi
nin Maliye'de Hazine Genel Müdürlüğüne tayini ve 
kendisine (vatan kurtaran aslan süsü verilerek) Ame
rika'ya İMFye aracı gönderilmesi, 

Seçimleri kazanamamış eski CHP'li milletvekilleri
nin, Başbakanlık Müsteşarlığına, Özel Kalem Müdür
lüğüne, Danışmanlıklarına ve çeşitli yüksek dereceli 
kadrolara daha ilk günden yerleştirilmesi partizanlık 
konusunda sadece tipik birer misaldir. 

Devleti bir akraba şirketi haline getirme gayretle
rinin bu örnekleri henüz zihinlerden silinmemişken, 
daha Hükümetin yeni kurulduğu günlerde, Türkiye'ye 
pervasızca girmeye başladığı söylenen kaçak eşya yük
lü TIR kamyonlarına ve Boğaz'da yanmakta olan 
kaçak eşya dolu Yunan bandıralı Bolero gemisine adı 
karışan Gümrük ve Tekel Bakam Mataracı'nın çok ya
kın bir akrabasının konu ile ne dereceye kadar ve ni
çin ilgili olduğu yolundaki esrar perdesi henüz aralan-
mamıŞken, birkaç günden beri de bir başka gümrük 
kaçakçılığı konusuna, bu defa Maliye Bakanı Müez
zinoğlu'nun kardeşinin adının karıştığı söylentileri, 
günlük Basını en çok işgal eder duruma gelmiştir. 

TIR kamyonlarıyla iîgili yolsuzluk iddiaları ise 
ayyuka çıkmış, ne Hükümet ve ne de ifgili Bakanlar 
bu iddialar karşısında susmayı tercih etmekten öteye 
hiçbir tedbir almamıştır. 

Konu, her yönüyle kamuyu ilgilendiren ve en kısa 
zamanda incelenip açıklığa kavuşturulması gereken 
bir mahiyet almıştır. 

Bütün bu yolsuzluk iddialarının ve ilgili bakanla
rın bu iddialar karşısında takınacakları tavrın açık-
hğa kavuşturulması gereği apaçık ortadadır. 

Bu maksatla Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi 
gereğince, bazı bakanların yakınlarının adlarının da 
karıştığı gümrüklerdeki yolsuzluk iddiaları, kaçakçı-
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lık olayları ve TIR kamyonları konusunda Meclis 
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 17 . 3 . 1978 

Artvin Bolu 
Hasan Ekinci Müfit Bayraktar 

Bursa Samsun 
Halil Karaatlı 1 Etem Ezgü 

Muğla Kahramanmaraş 
Ahmet Buldanlı Mehmet Şerefoğlu 

Sivas Zonguldak 
Tevfik Koraltan Koksal Toptan 

Kocaeli Ankara 
İbrahim Topuz t. Hakkı Köylüoğlu 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

BAŞKAN —Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekili H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/5) 

BAŞKAN — Genel Görüşme önergesi vardır, oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaşması, 

dar gelirli memur, işçi ve emekli, fakir ve fukaranın 
yapılan zamların altında ezilmesi ve ekonominin, va
tandaşın yaşamasını tehlikeye düşürecek şekilde kötü
ye gidişi sebebiyle Hükümetin ekonomi politikası ve 
hayat pahalılığı üzerinde Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca" bir Genel Görüşme açılması isteğine ait öner
ge 10 adet olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile rica ederim. 
Hayrettin Turgut Toker 

Millet Meclisi 
Adalet Partisi Grup Başkanvekili 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk parasının değer kaybettiği ve pahalılığın da

yanılmaz bir hale geldiği iddiaları CHP Sayın Genel 
Başkanınca (Demire! Hükümetini kötülemek için de
vamlı başvurulan bir propaganda aracı haline getiril
mişti. 

Her ekonomik tedbir için Muhalefet Lideri Ecevit 
«alınan önlemler korkunç bir enflasyonun resmen tes
cildir» demiş, anarşide olduğu gibi iddia ettiği paha
lılık için de o günkü Hükümeti sebep, kendisini ise 
çare olarak görmüş ve göstermeye çalışmıştı. 

«'Ekonomik gelişmemiz, Para Fonunun iki dudağı 
arasından çıkacak söze bağlanmıştır.» iddiasıyla ön
ceki Hükümeti itham eden CHP'nin oluşturduğu bu
günkü Hükümet zamanında ise bıı iddianın çok ileri
sinde bir tutumla I M F y e tam bir mutavaatla boyun 
eğilmiştir. 

Muhalefette iken değer kaybettiği iddiasında bu
lundukları Türk parasını, CHP Hükümeti yabancı pa
ralar karşısında IMF'in ilk* dudağı arasından çıkan sö
ze itaatle % 30 - % 37'ye varan bir oranda değer 
düşüklüğüne götürmüştür. 

Damga resmindeki vaki artışla ithal mallarında 
kur ayarlaması % 45 - % 52 oranına ulaşmış, başka 
bir deyimle ithal malları bu düzeyde pahahlandırıl-
mışhr. 

'Akaryakıt ve gübrede 25 milyar lirayı bulan paha
lanma farkının nereden sağlanacağı ise karanlıkta bı
rakılmıştır. 

Para değerinde yapılan düşürme daha önceden 
çeşitli kaynaklarla kamuoyuna intikal etmiş, yetkili 
beyanlar da bu durumu âdeta doğrulamış, böylece 
de, stokçuların ve spekülatörlerin vurgununa imkân 
sağlanmış, vurguna ve haksız kazanca prim verilirken 
fakir biraz daha fukaralığa mahkum edilmiştir. 

Para değerindeki düşmenin fiyatları artırmayaca
ğını ileri süren yetkilileri bizzat Hükümetin fiyat ar
tış kararları tekzip etmiştir. 

'Alabildiğine artan fiyatları ve pahalılığı Hükümet 
kendi denetimindeki mallara zam yaparak hızlandır
mıştır. 

Aşırı fiyat artışlarının alınacak polisiye tedbirlerle 
önleneceğini beyan eden bir 'Başbakan Yardımcısının 
bir gün sonra fiyat artışlarının ekonomik ve mali ted
birlerle önlenebileceğini ifade etmesi, bu konuda Hü
kümetin aczini ve kararsız tutumunu bir kere daha 
ortaya koymuştur. 

Bu Hükümet zamanında : 

Demir ve mamullerine % 40, uçak taşımacılığına 
% 50 - 80, demiryoluna % 100'e varan zamlar yapıl
mış, halkın günlük hayati ihtiyaçları ile ilgili madde
lerde fiyat artışları dayanılmaz seviyelere ulaşmıştır. 

Sütte % 50, bakliyatta % 36, yağda % 40, yu
murtada % 60, ette % 35, meyvede % 40, sebzede 
% 80 oranında fiyat artışı olmuş, suya, havagazına, 
elektriğe, hulasa iğneden ipliğe her şeye zam yapıl
mıştır. 

Gazete başlıklarında her gün bir şeye zam yapıldı
ğım ve pahalılıktan şikâyet feryatlarını görmek tabii 
hale gelmiştir. 
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Köylüye ucuz traktör vaat eden CUP Hükümeti, 
traktöre de bir kalemde % 60 zam yapmaktan geri 
kalmamıştır. 

Ben gelirsem bayat ucuzlar, her derdin çaresi ve 
reçeteyiyim iddialarının nasıl iflas ettiği, çok pahalıya 
da maîolsa milletçe görülmüştür. Pahalılık vatanda
şın yarınki emniyeti bir yana, bugünkü yaşamını teh
likeye düşürecek dereceye ulaşmıştır. 

Dar gelirli memur, işçi ve emekli, fakir ve fukara 
bu zam furyasının altında ezilmiştir. 

Tütün üreticisinin alınteri esasen yetersiz olarak 
tespit edilmiş baş fiyat 57 liranın 30 •> 32 liraya dü
şürülmesi ile insafsızca hiç edilmiş, işçinin ücreti eme
ğini karşılayamaz olmuş, memur katsayısı 14'ten lö'a 
düşürülmüş, elden verileni Hükümet vatandaşın cebin
den diğer elden çekip almıştır. 

Vaatlerle tersi icraat, iddialarla acı gerçekler ara
sındaki çelişki bugünkü Hükümetin sembolü vatan
daşın ise kötü ahnyazısı olmuştur. 

Bu tehlikeli gidişin bugün ve bundan sonrası için 
ekonomiyi de, ülkeyi de çıkmaza, pahalılığa ve yok
luğa vatandaşı ise dayanılmaz sıkıntılı bir yaşamaya 
götüreceği aşikârdır. 

Bu sebeplerle Hükümetin ekonomik politikası ve 
özellikle büyük boyutlara ulaşan hayat pahalılığı üze
ninde Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. 

M. Meclîsi AP Grup 
Başkanvekili 

H. Turgut Töker 

Manisa 
Sümer Oral 

Istadbul 
Ekrem (Ceyhun 

Amasya 
Muhammed Kelleci 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Kayseri 
Kemal Doğan 

Bursa 
Özer Yılmaz 

Ankara 
Mustafa Başoğtu 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Adana 
H. Halit Dağlı 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Kırşehir 
Mustafa Eşref oğlu 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

IBAŞKAIN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Yaşar Göçmen'in, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/88) 

BAŞKAN — Komisyon istifa tezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan Komisyonunda üye olmam nedeniyle, üyesi 

bulunduğum Sanayi ve Teknoîo|i ve Ticaret Komis
yonundan istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Diyarbakır 

Yaşar Göçmen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Türk Silahlı Kuvvetleri Harekât Madalyası 
Kanun tasarısının geri yerilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (1/24, 3/266) 

BAŞKAN — içtüzüğün 76 ncı maddesine güre 
verilmiş geri alma tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 27.12.1977 tarih ve 101 -117/08.920 sayılı ya

zımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla gönderilen «Türk Silahlı 
Kuvvetleri Harekât Madalyası Kanun taşarısı»nın, 
Mî'let Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesine göre ge
ri gönderilmesini izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 

BAŞKAN 
iiiimiştir. " 

Komisyonda bulunan tasarı, geri ve-

4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker ki
şilere ait bazı suç ve cezaların affına ilişkin kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi. (2/197, 4/76) 

BAŞKAN — Bir geri alma teklif i var, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2/197 sıra sayıda mukayyet kanun teklifimi geri al
dığımı saygı ile arz ederim. 26.3.1978 

Konya 
Şener Batta] 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif, geri ve
rilmiştir. 
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5. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
6/52 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi. (4/77) 

BAŞKAN — Sözlü sorularla ilişkin geri alma tez
kereleri vardır, okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
5 ay önce tarafımdan Milli Güvenlik Kurulunun 

toplanamayışmın nedenlerini bir yazılı soru önerge 
halinde sormuştum. 

Bugünedek cevap verilmemiştir. Konu güncelliğini 
yitirdiğinden, sözlü soru haline getirilen önergemi ge
ri alıyorum. Arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
Sivas 

Azimet Köylüoğlu 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

6. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
6/56 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi. (4/78) 

BAŞKAN — Bir başka geri alma tezkeresi var
dır. Okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Tarafımdan 5 ay önce Yüce (Meclise getirilen 

«Kontrgerilla» ile ilgili sorularıma bugünedek cevap 
verilmemiştir. 

Gündeme sözlü soru olarak alınan önergemi, gün
celliğini yitirmesi nedeniyle geri alıyorum. Gereğim 
arz eder, saygılar sunarım. 

Sivas 
Azimet Köylüoğhı 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

7. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez' 
in, 6/49 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi. (4/79) 

BAŞKAN — Başka bir geri alma tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin sözlü sorular bölümünün 3 ncü sırasın

da yer alan 6/49 esas numaralı, Başbakana yöneltti
ğim Sözlü soru önergeme, yazılı cevap aldığımdan, 
gündemden çıkarılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Trabzon 
Ertoz Vahit (Suiçmez 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

8. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'in, 6/51, 
6/55 ve 6/57 esas numaralı sözlü sorularını geri al
dığına dair önergesi. (4/80) 

(BAŞKAN — Başka bir geri alma tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa' 
Güdemin 5, 6 ve 11 nci maddelerinde yer alan soru 

önergelerimi geri alıyorum. Saygılarımla. 
Kayseri 

A. Gani Âşık 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

9. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 6/47 
esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/81) 

BAŞKAN — Bir başka geri alma tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
4.4.1978 tarihli gündemin 1 nci sayısındaki 6/47 

üözîü sorumu geri alıyorum. Saygılarımla. 4.4.1978 
İçel 

Süleyman Şimşek 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Başka bir geri alma tezkeresini okutuyorum : 

10. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, 6/48 
esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/82) 

Mil'et Meclisi Divan Başkanlığına 
4.4.1978 tarihli birleşimin sözlü sorular bölümü

nün 2 nci sırasında yer alan sözlü sorumu geri aldı
ğımı saygılarımla arz ederim. 

Corum 
Şükrü Bütün 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Başka bir geri alma tezkeresi vardır, Okutuyorum : 

11. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 6/50 
esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/83) 

Sayın Başkanlığa 
Eski Başbakana yönelttiğim Ayvalık - Vakıflar 

Kampına ilişkin Sözlü soru önergemi, soru güncelliği
ni yitirmiş bulunduğundan geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Balıkesiı* 

Necati Cebe 
(BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

12. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/267) 

BAŞKAN — İki sayın milletvekiline izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi vardır, okutup ay
rı ayrı onayınıza sunacağım : 
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Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın mîlletvekillertain hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 23.3.1978 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 
Bitlis Miiüelvekili Abidin İnan Gaydalı 26 gün 

hastalığı nedeniyle 26.1.1978 tarihinden itibaren. 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi 30 gün mazereti 

nedeniyle 22.3.1978 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Şimdi ayrı ayn okutup oylarınıza 

sunacağım : 
«iBiflls Milletvekili Abidin İnan Gaydalı 26.1.1978 

tarihinden itibaren 26 gün hastalığına binaen.» 

IBAŞIKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Ordu Milletvekili Memduh Ekşi 30 gün maze
reti nedeniyle 22 . 3 . 1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Em-
re'nin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 980 sayılı 
Kanunla değişik 31 nci maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifinin, doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/11, 4/84) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma öner
geleri vardır, 4 adettir; okutup, ayn ayn oylarınıza 
sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 980 sayılı Ka

nunla değişlik 31 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin 2/11 esas numaralı kanun teklifinin, İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmasını rica ede
rim. 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal, bir isteğiniz 

mi var? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN— Tamam efendim, bir dakika. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, Ko
misyon 2 nci Başkanı olarak bu 38 nci madde ile 
ilgili konularda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkan-
vekili. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

İçtüzüğün 38 nci maddesiyle ilgili olarak yapılan 
uygulamada, kanımızca, Anayasanın 94 ncü madde
sine göre ve gene İçtüzüğümüze göre bazı aksaklık
lar vardır. Bu 38 nci maddeden, yani 45 gün süre 
içerisinde görüşülmediğinden dolayı doğrudan doğru
ya Millet Meclisi gündemine alınıp görüşülmesi iste
nen yasa tasarılarının tamamı doğrudan doğruya pla
na veya hiç değilse büyük ölçüde bütçe harcamaları
na yönelik bulunmaktadır. 

Anayasanın 94 ncü maddesi : «Bütçenin görüşül
mesi sırasında gider artırıcı veya gelir azaltıcı öneri
lerde bulunulamaz» demek suretiyle, bir ölçüde büt
çenin dengeli olarak yürütülebilmesi için, Bütçe Plan 
Komisyonunca görüşülen ve Meclise getirilen bütçe
de bu dengeyi sağlayabilmek için, bu hükmü, bu 
maddeyi vaz etmiştir. 

Şimdi, birtakım yasa önerileri, bütçenin gerek ge
lir, gerekse gider yönünden dengesini bozacak nite
likte olup olmadığı konusunda her şeyden önce asıl 
komisyon olan Bütçe Plan Karma Komisyonunda 
veya Plan Komisyonunda görüşülmeli ve bu görüş
meden sonra Meclis gündemine alınarak Genel Ku
rula getirilebilmelidir. 

Asıl komisyon olan Bütçe Plan Komisyonunda 
bugün sözkonusu edilen yasa tasarılarından sadece 
bir tanesi vardır; o da Sayın Süleyman Arif Emre* 
nin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 980 sayılı 
Kanunla değişik 31 nci maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin yasa teklifidir. 

Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili yalnız bu konu, 
19 . 12 . 1977 tarihinde Komisyonumuza gelmiş an
cak takdir edeceğiniz gibi Komisyonun bütçeyi ha
zırlamak ve bütçeyi Genel Kurula sunmak gibi birta
kım sorunlarla karşı karşıya olması ve yoğun bir ça
lışma içerisinde bulunması nedeniyle gündeme alınıp 
konuşulamamıştır, ama bu konuşulamama, demin ar
za çalıştığım gibi, Anayasanın 94 ncü maddesinde be
lirlenen bütçenin gelir, gider denkliğini bozacak şe
kilde birtakım yasa önerilerinin doğrudan doğruya 
Genel Kurula gelmesini sağlayacak bir nitelik taşı
maz kanısındayız. 

Bunun dışında, Sayın Mustafa Kemal Erkovan'ın 
Sosyal Konutlar Kurumu Kanunu teklifi planı ve 
bütçeyi ilgilendirdiği halde Sağlık ve Sosyal İşler 
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Komisyonunda bekletilmiş, Komisyonumuza gönde
rilmeden 45 günlük süre olduğu gerekçesiyle Genel 
Kurula indirilmek istenmektedir. 

Bunun dışında yine Sayın Şener Battal'ın Islâmi 
İlimler Akademileri kanun teklifi, Bayındırlık Ko
misyonuna gönderilmiş, bir akademinin kurulma
sıyla ilgili plan görüşü Plan Komisyonuna gelmemiş 
ve burada görüşülme olanağı bulamamış, 45 günlük 
süre dolduğundan bahisle bu kez doğrudan doğruya 
Genel Kurula indirilmek istenmektedir. 

Bunun dışında, Sayın Şener Battal'ın personele 
fiili hizmet müddeti verilmesiyle ve 5434 sayılı Ka
nunla ilgili teklifi, yine Sayın Şener Battal'ın sosyal 
maksatlı fon ve kredilerden faiz alınmaması hak
kındaki yasa önerileri ve.Sayın Mustafa Kemal Er-
kovan'ın 2 tane yasa önerileri doğrudan doğruya 
Bütçe Plan Komisyonunu ilgilendirmektedir. 

Bütçe Plan Komisyonu bu konularda asıl komis
yon olduğuna ve ilgili komisyonda görüşüldükten 
sonra asıl komisyona gönderilmek ve asıl komisyon 
olan Bütçe Plan Komisyonuna bu yasa tekliflerini 
Meclis Genel Kurulunda savunma hakkı verilmeden 
doğrudan doğruya 38 nci maddenin işletilmesine, ka
nımızca, İçtüzüğün amir hükümleri ve özellikle Ana
yasanın 94 ncü maddesi karşısında olanak yoktur. 

Bu yönüyle, bu yasa tasarılarıyla ilgili 38 nci mad
denin işletilmesiyle ilgili önerilerin reddine karar ve
rilmesini ve asıl komisyon olan Bütçe Plan Komisyo
nuna gönderilmek suretiyle görüşülmelerinin teminini 
saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökeli. 
Lehte Sayın Battal, buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım;! 
193 sayılı Geîir Vergisi Kanunim 31 nci Madde

sinde Tadilat Yapılmasına Müteallik teklifin Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi gereğince doğru
dan doğruya gün ileme girmesi hakkındaki önerge, 
özet olarak şu mahiyettedir: 

Asgari geçim indirimi mevzuunu gündeme aldır
mak istiyoruz. Asgari geçim indirimli hususunda Mec
lislimizin buran eivvel karar vermeislini istiyoruz. 

ıDeğerSi arkadaşlarım, partilerin 1977 seçtim be
yannamelerinde asgari geçim indirimi mevzuu var
dır. Bu devrede, 1977 sonrasında kurulan hükümet
lerin programlarında asgari geçini indirimi vardır ve 
asgari ücretle bağlantılı olması hususunda da artık 

partiler ibeHi bir noktaya, belli bir çizgiye geîimiş fou-
ianmıaMadırlar. 

| Asgari geçim indirimi mevzuunda, muhalefet iken, 
sosyal adalete yaklaşmak mevzuunda, siyasi partiler 
elbette büyük sözler söylerler; ama bu meseleye ikti
dar olduğumuzda yaklaşmazsak, o zaman, kamuo
yunda bu beyanlarımız hususunda iltibasa mahal 
verecek yorumlar ortaya çıkar. 

Bütçe Plan Komisyonu temsilcisi arkadaşım, me
seleyi! bütçe hukuku içinde, dar muhtevası içkide ele 
almak istedi. -Artık asgari geçim indirimi mevzuu sos-
yaî (bir hadisedir. Türk toplumu sabırsızlıkla asgari 
geçim indirıiminli, asgari ücret ölçüsünde muafliyeti 
istemektedir. Memur, işçi, esnaf, dair gelirli, sofrasın
dan eksilen zeytin adedini, hiç olmazsa bu asgari (ge
çim indirimli kanunuyla bir adet, iki adet aktırmak is-
tcmektedii'. Onun için Türk Milletinin, geniş halk 
kitlelerinin sabırsızlıkla beklediği, bu vergi adaletini 
temin edici, kamunun bir an evvel kanunlaşmasından 
yana olarak Parlamentomuz ciddi bir karar vermelidir. 

Geçen devre, Milli Selâmet Partisi olarak, «As
gari ücret miktarı, asgari geçim indirimline esas ola
cak» dedik. Siyasi partilerimiz belli ıbür görüşten son
ra, bu görüşümüzü tekaibibül ettiler ve bekledik, ko
misyonlarda mesele olgunlaşır mı? Takip ettik ve n i-
hayet gündeme kadar getirdik; ama mümkün olmadı. 
Şimdi Parlamentomuzun ittifakla kalbuî edeceği ka
nunlardan biri, bu asgari geçim indirimi mevzuudur. 

ALTAN ÖVMEN (Ankara) — Sayın Battal, ta
sarı hazırlanıyor. 

ŞENER BATTAL (Davamla) — Bunu geciktirmek 
son derece yanlıştır. «1979'da tatbik edeceğim» di
yen Hükümet beyanlarını da son derece toplumun 
anlayışıma, toplumun heyecanına aykırı buluyoruz. 
Yine asgarii ücret miktarı mükellef için esas olacak
tır. Mükellefin eşi için % 50, çocukları için 1/10 mik
tarında vergi muafiyeti getirilmesi lazımdır. 

Bugün Millet Meclisi, fakir fukaradan yana, halk
tan yana olmanın güzel bir imtihanım verecek. Ko
misyonlara halvaîe ettik. Bir senedir bekleriz. Maale
sef, komisyonlar istediğimiz randımanla çalışamıyor
lar. Onun için, değerli Meclisimizden rica ediyorum; 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi gereğince, 
pahalılıktan, enflasyondan, devalüasyon krizinden, 
cebindeki parasının çeşitli zelzelelerle yarısı elinden 
gitmiş İşçi, köylü, memur,dar gelirli ve esnafın dört 
gözle beklediği bu asgari geçim indirimi mevzuunu 
gündeme bir an evvel alalını. 
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Hepimizi 'saygılarla selamlarken, 30 milyon vatan
daşımızı büyük ölçüde ilgilendiren, çoluk çocuğun 
rızkıyla alakalı bu teklife alaka göstereceğinizden 
emlin bulunuyor um. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. i(MSP sırala
rından alkışlar) 

MAŞUKAN — Teşekkür edenim Sayın Battal. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Bazı (komisyonlarda bulunan kanun tekliflerinin, 

her nedense bugün muhalefete mensup milletvekilleri 
tarafından verildiği dikkate alınarak, zamanında ko
misyon gündemlerine alınmadığı, değerlendirilmediği 
Ibir valkıaldır. 

Birkaç örnek vermek gerekirse; BAĞ - KUR Ka
nunuyla ilgili, Grupumuza ve diğer gruplara men
sup pek çok arkadaşlarımızın verdiği, hem de 8 ay
dan beri komisyonlarda beklemekte olan geniş kap
samlı kanun teikliiflerli dururken, Hükümet üyelerin
den bir sayın üye, sık sık beyanlar vermekte, BAĞ -
KUR'da erkek ve kadın işçilerin yaşlarını indirmeyi 
derpiş eden bir tasarı hazırlamak üzere olduklarını 
bildirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, mühim olan Parlamento
dan kanun çıkarmaktır; mühim olan memleketin, 
milletin beklediği kanunları çıkarmaktır; muhlim olan 
kanunu hazırlayan şahıs veya kuruluş değildir Bu 
itibarla, Hükümet bir kanun tasarısı hazırlayacak ve 
bunda sadece Bağ-lKur mensuplarının yaş hadlerini 
düzültecek diye, onu da kapsayan, çok geniş kapsamlı 
kanun teklifleri komisyonlarda aylarca durdurulma
mak lazım gelirj 

Buna benzer bir konu daha: Bugün gazetelerde 
okuduğumuza göre, küçük esnafı defter tutma mee-
buîfiyetinden kurtaradak bîr kanun tasarısını da Hü
kümetlin hazırlamak üzere olduğunu öğrendik. 

Değerli arkadaşlarım, küçük esnafın defter tutma
sını önleyen, yani küçük esnafı defter tutmaktan 
kurtaran kanun teklifleri geçmiş devrelerde parla
mentoya int'kal ettirilmiş, Yüce Millet Meclisi bun
ları kabul etmiş, Cumhuriyet Senatosuna kadar 
gitmiş, hatta dönüşte bütün maddeleri tekrar Millet 
Meclisinde görüşülerek mutabakat hâsıl olduğundan 
kesinleşmiştir. Bir tek maddesi, halihazırda Sena
to ile iMiîîet Meclisi görüşleri farklı olduğu için, Kar
ma Komisyonda beklemektedir. B|r tek maddesinin 
oylanması beklenen bir kanun tasarısının, bir tek

lifin bir an evvel Karma Komisyondan getirilip 
Yüce Meclislerce kanunlaştırılması, derhal yürürlü
ğe koydurulması mümkün iken, bunu bir tarafa bı
rakarak Hükümetten illaki bu yolda yeni bir kanun 
tekîîfj veya tasarısı gelecektir diye beklemek ne 
vicdana sığar muhterem arkadaşlar, ne bizim çalış
ma tarzımıza uyar* 

Değeri arkadaşlarım, bu sene Hükümetin aldığı 
fevkalade tedbirler - fevkaladeyi iyi mana ile kul* 
lanmıyorum - Hükümetin aldığı fevkalade tedbirler 
yüzünden büyük Ibir geçim sıkıntısına duçar olan za-
valîı devlet memurunun katsayısını artıralım diye 
burada teklifler verdiğimiz zaman, hem zamanın, 
benden sonra konuşacağını zannettiğim Komisyon 
Başkam hem iktidar partisinin sözcüleri «Biz geçim 
indirimini düzeltmek suretiyle vatandaşı, memuru, 
esnafı, işçiyi huzura kavuşturacağız» diyorlardı. Bir 
ıtaraiftan bunları söyleyeceksiniz, söz vereceksiniiz, 
katsayıyı layık halde çıkarmayacaksınız... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ne ilgisi 
var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İlgili efenldim, ilgili. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Arkasından da, 

En az geçim indirtimiyle alakalı bir teklifi burada red
dedeceksiniz. Mümkün değildir arkadaşlar. Ya Ko
misyon bunu zamanında getirmelidir, ya da İçtüzü
ğün 38 nci maddesi mutlaka surette işletilmelidir. Va
tandaş bizden bunu bekliyor, devlet memuru bunu 
bekliyor, emekli, dul ve yetim bunu bekliyor. 

Arkadaşlarımın müspet oy kullanmasını rica eder, 
saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ederim. 
İSayın Yılmiaız Alpaslan, Komisyon konusu efen

dim. Sayın Altan Öymen'in söz hakkını kullana
caksınız, yalnız şahsınız adına kokuşabilirsiniz. 

Buyurun İSayın Yılmaz Alpaslan. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Bütçe Plan Karma Komisyonunda önemli ölçüde 

kanun teklifleri var. Bunlardan birçoğu Devlet büt
çesine önemli ölçüde yükler getirmektedir. Ancak, ge
rek Süleyman Arif Emre'nin, 980 sayılı Kanunla de
ğişik Gelir Yergisi Kanununun 31 nci maddesini de
ğiştiren kanun teklifi... 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Yine Komis
yon Başkanı gibi konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Anlamadım 

efendim. 

— 162 — 



M. Meclisi B : 127 

BAŞKAN — Şahsı adma konuşuyor efendim. 
SELÂHATTtN KILIÇ (Adana) — Komisyon 

Başkam gibi konuşuyor. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendim, 

bilgi veriyorum. (AP sıralarından gülüşmeler) 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, şahsınız adına ko

nuşuyorsunuz; buyurunuz efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, süresi geçtiği için Genel Kurulumuzda 
görüşülmesi istenen bir diğer teklif daha var; gayri
menkul kiralan, sosyal refah ve sanayileşme yararına 
düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi, Sayın Erko-
van'ın; 

Konya Milletvekili Sayın Şener BattaTm, keza, 
tslami İlimler Akademisi kanun teklifi; 

Yine Sayın Şener Battal'ın, sosyal maksatlı fon 
ve kredilerden faiz alınmaması hakkındaki kanun tek
lifi; 

Yine Sayın Şener Battal'ın, bir kısım personele 
fiili hizmet müddeti verilmesi için 5434 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin ka
nun teklifi ve Sayın Kemal Erkovan'ın, yurttaşların 
tüketim güvenliğinin korunması hakkında kanun tek
lifi var. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tekliflerine para
lel, örneğin, kira kanunu teklifine paralel, kira kanun 
tasarısı; asgari geçim indirimi kanun teklifine para
lel, asgari geçim indirimini de içeren ve gelir vergi
sinde önemli düzenlemeler getiren bir tasan önümüz-
dek günlerde Plan Komisyonunda görüşülecektir. 

Bu tasarılara dikkat edildiği zaman, tasarılar üze
rinde bir ölçüde yaptığımız incelemede, Devlet büt
çesine ne gibi mali yük getireceği, kimlere hangi ola
nakları sağlayacağı hususlarının, değerli arkadaşlarım, 
kanun teklifini yapan sayın milletvekilleri tarafından 
dikkatli şekilde araştırılıp ortaya konmadığı gerçeği 
görülmektedir. 

«Bugüne kadar Komisyonumuz - Komisyonun bir 
üyesi olarak söylüyorum - niçin bunları görüşüp ge
tirmedi?» deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon bugüne kadar 
bütçeyi, ardından Dördüncü Beş Ydhk Kalkınma 
Planının müzakeresi ve Hükümete geri verilmesi, ar
dından 2 - 3 tane çok önemli kanun taşanlarını gö
rüşebildi. Onun dışında burada konuşan değerli Ada
let Partili arkadaşım, Adalet Partisi Grup Başkanve-
kiünden bir hususu rica ediyorum, istbrham ediyorum; 
üç oturumdan beri Adalet Partili Saym Bütçe Karma 
Komisyonunun üyeleri Komisyon toplairâsmı engeHe-
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mekle meşguller. Lütfen gelsinler, bu tür teklif ve ta
sanlar görüşülsün değerli arkadaşlarım. Komisyonu
muz, gelmedikleri için normal toplantılarını yapama-
maktaıbr. 

özet olarak... 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bir Komisyon Baş

kam gibi değil, şahsınız adma ve tekfifin neden aley
hinde olduğunuzu belirtin lütfen. 

YILMA ZALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben bir Komisyon Başkanı gibi değil, bir mil
letvekili olarak ve komisyonda görev yapan bir insan 
olarak söylüyorum ki, bu kanun teklifleri ciddi bir 
araştırmaya, ciddi bir incelemeye tabi olmadan geti
rilmişlerdir. Devlet Bütçesiyle Ugfli olarak bütçeye 
önemli yükler getireceklerdir. Bunların mutlaka Büt
çe Plan Komisyonunda görüşülmesi; oranın görüşle
riyle, oranın raporuyla birlikte Genel Kurula inme
sinde büyük yarar vardır. Bunlar yapılmadan indiği 
takdirde, bu tekliflerin Devletimize büyük ölçüde za
rar vereceği ve istenen amaca ulaşamayacağı kanısın-

; dayım. 
Bunun için, bu tekliflerin süresinde görüşülmediği 

\ gerekçesiyle Genel Kurulumuzca gündeme alınması 
\ teklifinin, Hükümetin getirdiği tasanlann da dikkate 

alınarak, onlarla birlikte müzakeresini sağlamak ama
cıyla reddedilmesinden yanayım. Tekliflerin gündeme 

: ahmnasj hususundaki önergelerin reddedilmesini ben 
de düeraekteyim. 

Sayguar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
TURAN KOCAL (istanbul) — Sayın Başkan, 

i bu mevzuyfe ilgili Ulaştırma Komisyonu adına söz 
j istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre'nin tek-
; lifi hakkında 2 lehte, 2 aleyhte görüşüldü; söz verme 

imkânı yoktur Saym Kocal. 
Sayın Süleyman Arif Emre... 
î. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, bir 

hususu ifade edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Saym Bütçe Plan 

Komisyonu Başkam Alpaslan Bey, şahsı adma yap
tığı konuşmada, Bütçe Komisyonunun Adalet Partili 
Komisyon, üyeleri tarafından sabote edildiğim söyle
diler. Bir noktada öyledir. Adalet Partili bütün ko
misyon üyeleri komisyonlara katılmaktadır. Adalet 
PartiH Komisyon üyeleri katıldığı zaman, çok acı bir 
tecellidir ki, komisyonlann başkanlan toplantıya ka-
tılmamaktadırlar. (AP saralarından «Bravo» sesleri al-
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kışlar) Ve bu şekilde sabote edilmektedir. Ondan son
ra da bizim dışımızda gizli komisyon toplantıları ya
pılmaktadır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim, zapta geçirildi. 
Sayın Süleyman Arif Emre'ye ait teklifin, İçtü

züğün 38 nci maddesine göre doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum: 

14. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, gayrimenkul kiralarının sosyal refah ve sana
yileşme yararına düzenlenmesine ilişkin kanun tekli
finin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/350, 4/85) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/350 esas numaralı «Gayri menkul kiraları sos

yal refah ve sanayileşme yararına düzenlenmesine 
ilişkin kanun teklifi» nin İçtüzüğün 38 nci madde
si uyarınca, gündeme alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Mustafa Kemal Erkovan 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı konuşmak ister 

mi? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Efendim, biraz ev
velki görüşlerimizi bütün yasa önerileri hakkında 
arz etmiştim, teker teker arz etmeye gerek yok. Ay
nı esaslar içerisinde tekrarlıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Görüşlerinizi aynı esaslar içerisinde 
tekrarlıyorsunuz efendim. 

Lehte?... Yok. 

Sayın Mustafa Kemal Erkovan'a ait önergeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

A) GÜNDEM DIŞI 

1. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nm, 
Ant - Birlikte son günlerde yapılan yolsuz ve kanun
suz tasarruflar konusunda gündem dışı konuşması 
ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'in cevabı (De
vam) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, MHP'li oba 
başkanlarından, oymak başkanlarından, iddia ettiği
niz gibi bahsediliyor. Bu konuda size söz veriyorum. 
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15. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın yurttaşların Tüketim Güvenliğinin korunması 
hakkında kanun teklifinin doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi. (2/351, 4/86) 

BAŞKAN — Başka bir önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/351 esas numaralı «Yurttaşların tüketim güven

liğinin korunması hakkında kanun teklifi» min, İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Mustafa Kemal Erkovan 

BAŞKAN — Önerge hakkında görüşmek iste
yen?... Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

16. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TC Sosyal Konutlar Kurumu kanun teklifinin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/475, 4/87) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/475 esaıs numaralı «TC Sosyali Komutlar Kuru

mu kanun teklifi» min, İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Ankara 
Mustafa Kemal Erkovan 

BAŞKAN — Önerge hakkında görüşmek iste
yen?... Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

KONUŞMALAR (Devam) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Grup adına 
Sadi Somuncuoğlu konuşacak. 

BAŞKAN — Buyurun sayın sözcü. 
MHP GRUPU ADINA SADİ SOMUNCUOĞLU 

(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce bir üyenin gündem dışı konuşmasına 
cevap vermek üzere bu kürsüye çıkmış olan Sayın 
Ticaret Bakanı, alıştığımız ve bildiğimiz usulden he-
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nüz uzaklaşmadığını bir defa daha Yüce Meclisin hu
zurunda ispat etti. 

Kendisini Ant - Birlikteki bir tasarrufu hakkın
da, yani yönetim kurulunun feshedilmesi ve yerine 
sadece Cumhuriyet Halk Partililerden meydana gelen 
bir müteşebbis heyet teşkil edilmesi konusundaki ka
nunsuz tutumu burada dile getirilmiş ye cevaplandı
rılması istenmişti. Sayın Ticaret Bakanının, akim, 
sorumluluğun ve işgal ettiği mevkiin itibanna ve du
rumuna uygun olarak bu kürsüye çıkıp, bu tasarru
fu niçin yaptığını; iddia edildiği gibi kanuna uyuyor 
mu, uymuyor mu; niçin uyuyor, bunları açıkça ye 
herkesin üzerinde birleşebileceği şekilde anlatmaya 
çalışması beklenirdi, icap ederdi. Çünkü normal bu 
idi; çünkü sorumluluk almış bakanların Yüce Meclis 
huzurunda taşıdıkları büyük görev bunu gerektiriyor
du. Fakat Sayın Ticaret Bakanı böyle yapmadı. Ka
fasının içerisinde cevap vermek, açıklamak ve tasar
ruflarının kanuna dayandığını ortaya koymak gibi 
bir özellik bulunmadığını göstermek için âdeta, ANT -
BtRLİĞÎ bir kenara bıraktı, her zaman olduğu gibi 
TARİŞ'ten, Çuko - Birlikten söz etti. 

Daha önce de bu kürsüde Ziraat Bankasındaki 
kanunsuz tasarrufları dile getirildiği zaman, o zaman 
da TARİŞ'ten, Çuko - Birlikten söz etmişti ve bura
da bir sayın üyenin endişelerini gidermek görevini 
bir tarafa bırakıp, savunması mümkün olmayan, ken
disine bağlı binlerce insanı çok ağır ithamlar altında 
bıraktı, o binlerce kendi maiyetinde çalışan insanları 
sorumsuzca ve ölçüsüzce ağır ithamlar altında bı
rakırken, buradan da bir siyasi netice çıkartmayı 
ihmal etmedi. İşte biz bunun adına mesnetsiz ve 
ucuz politika diyoruz. Bu mesnetsiz ve ucuz politika
dan Türkiye'ye ve kişilere bugüne kadar hiç fayda 
geldiği görülmedi değerli arkadaşlar. Çuko - Birli
ğin bir fabrikasında yapılan aramadan, Ülkücü İşçi
ler Derneğinin oba teşkilâtına mensup bir rapordan 
söz etti ve bunun da hemen yorumunu birkaç keli
mede yapıverdi ve dedi ki: «İşte görüyorsunuz ki fa
şist işgal vardır.» 

Değerli üyeler, Ülkücü İşçiler Derneğinin tüzüğün
de nasıl teşkilâtlanacağı, işyerlerinde oba teşkilâtları
nı nasıl kuracağı bütün ayrıntılarıyla yazılmıştır ve 
bu tüzük İçişleri Bakanlığı tarafından da yıllardan be
ri - tasdik edilmiş olduğu için - kullanılmaktadır. 

Dernekler, biliyorsunuz, Anayasanın demokratik 
rejimlerde kitlelere verdiği bir hizmet hakkıdır. Bu 
hizmet hakkını yerine getirirken nasıl teşkilâtlanacak
larını, amaçlannın ne olduğunu, bu amaca ulaşmak 
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için bu teşkilâtların nasıl işleyeceğini yine bu kuru
luşların tüzükleri tayin etmektedir. 

Bir Ticaret Bakanı, Yüce Meclisin huzuruna çı
karak, Anayasanın tanıdığı bir hakkı kullananları, tü
züğünde Devletin ve yargının meşru saydığı teşkilat
lanma biçimlerini ele alarak; «Benim kafama uymu
yor, Cumhuriyet Halk Partisinin felsefesine uymu
yor, Ticaret Bakanının arzularına ram olmuyor bu 
dernek» diye, burada hukuk dışı, insanlık dışı itham
lara maruz bırakmak, gerçekten rejim için de demok
rasinin ve hukukun üstünlüğü için de büyük bir ta
lihsizlik olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın tanıdığı bir hak
kı, sizin gayelerinize hizmet etmiyor diye ele alarak, 
bunu bir faşist işgalin de gerekçesi sayarak, burada 
kitleleri ithama kalkmak, gerçekten acıdır. 

Faşizm,. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde, hepinizin de bildiği gibi komünizm gi
bi, en az onun kadar yasak sayılmış, suç sayılmış bir 
rejimin, bir zihniyetin adıdır. Bu zihniyette Anayasa
nın, çok partili demokratik rejimlerde fertlere ve 
gruplara tanıdığı haklar yoktur; idareyi ele geçirenin 
kafasına uyanlar doğrudur, uymayanlar yasaktır. San
ki, biraz önce burada demokratik bir ülkede bulun-
muyormuşcasına, kendi kafasına uymadığı için Ana
yasanın tanıdığı dernek hakkını, tüzüğü ile ortaya 
koyduğu teşkilatlanma biçimini ve bu hakkı ve biçi
mi de faşist işgalin gerekçesi sayacak kadar hürri
yetleri, insan haklarım ve hukukun üstünlüğünü kafa
sına yerleştirememiş bir Ticaret Bakanının konuşma
sını derin bir üzüntü ile, rejim adına, Yüce Meclis 
adına büyük bir talihsizlik olarak dinledik. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 

üyeler, faşizm suç olduğuna göre, eğer Sayın Ticaret 
Bakanına bağh birliklerde bu ölçüde faşist insanlar 
varsa, haysiyetlice yapılacak hareket, rejime ve hu
kuka bağlıca yapılacak hareket, bunları yüce yargı 
organlarına teslim etmektir. 

Böylece yapmayıp, da, sadece kendi siyasi kanaat
lerine uymadığı için en ağır ithamları masum insan
lara reva görebilmek için, ancak Ticaret Bakanı gibi 
düşünebilmek lazımdır. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bu ne biçim ko
nuşma? 

BAŞKAN — Rica ederim. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bunu 

üzüntü ile karşıladığımı ve devamlı surette bu kürsü
de dile gelmiş olduğu için de... 
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ADNAN KESKİN (BernaU) — B» m Uçta* ko
nuşma Sayın Başkan? 

BAŞKAN —- Rka ederim askadaşıa^ niçta müda-
hale- ediyorsunuz? Bir sataşmaya cevap veriliyor. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devarala> ... Saym Ti-
caret Bakanının, artık bunu, değiştiremeyeceği fete vas* 
h yaptığını hayreti ve eadjşe 8e karşriadığeıı huzuru
nuzda ifade ediyonua, 

Saygıtac susara». CMHP svafcıriBdan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Meelis Araşttrması Komisyonuna üye seçi
mi (mıı?) 

BAŞKAN — Gündemimizin seçim bölümüne ge
çiyoruz. 

10/17 esas numaralı MeeKs Araştırması Komisyo
nuna siyasi parti gruplarınca gösterilen adayların üs
tesi basılıp sayın üyelere dağıtümıştır. 

Listeyi okutup onayınıza sunacağım: 
Malı ve Hahemğın- Sorunfartm Saptamak Amacıyla 

Kurulan Araştırma Komisyonu, (ltt/17) 
(15* 

A * ve Soyan* Seçim Bölgesi 

Cemal Akiaş 
Hüseyin Şükrü. Özsu* 
Mehmet Gümüşçü 
Erkin Topkaya 
Hasan Fehmi tlter 
Burhan Eces»$ 
İsmail Aydın 

CHP m 
Burdur Milletvekili 
Iskarta Mifiervekiii 
Kayseri Miâetvekii 
Manisa MiHetvekitt 
Muğ$* MîMetvekifi 
Nigd* MHbtvekiö 
Uşak Milletvekili 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Ahmet Sayın 
Ahmet Hamdî Sancar 
Ya&up Üstün 
Kental Doğan 
Mustafa Gtfzelkıhnç 
Yahya Uslu 

AF (6) 
Burdur Mnletvekilî 
DenizB Mffltetvekili 
İsparta Mffietvekîli 
Kayseri MîBetvefcilî 
Konya Mffletveküi 
Manisa MîHetvekili 

MSP (U 
Temel Kararaollaoğlu Sivas Milletvekili 

MHP (1) 
Mehmet Doğan Kayseri MiMetrekih 

BAŞKAN — Listeyi onayınız» sunuyorum t Ka
bul edenler-. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyelik 
için seçim.. 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonunda açık bulu
nan Syehfc içi» Adalet Partisi Grupunda Artvin Mil
letvekili Sayın Hasan Ekinci aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. — GENSORU* GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜLMELER 

l. — Çomm Miliktv&kâi Mehmet İrmak ve- 10 
arkadaşının, gözaltına almam kazı kişiiem işkence 
yoşmltâtğı iddhalimvm saş&mnafc amacıyla- Anayasanın 
83 nsi, MMlet Med©» İçtmzüğimüm W% ve 1'03 mem 
maddıeMniı uymmcxt. bw Meclm Amşt&mast açûmasma 
ilişkin önergesi. (10/18) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Oylaması yapıla
cak işler» bölümünde yer alan 10/18 esas numaralı, 
Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 arkadaşımın 
gözaJ&ına, alman bazı kişilese işkence ya#rfd*& ttdtife» 
larını saptamak amacıyla, Anayasam» 8& ati MHfet 

102 ve lfö ocü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına tüşkifr öner
gesi üzerindeki görüşmeler geçen birleşimde tamam
lanmıştı. Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : 

Arastam»» a t̂fanasmı kabul edenler» 
meyenter.« önerge- reddedilmiştir. 

Kabul et-

2. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada-
şffim» üoğu ve. Güneydoğu bölgetemni» somunları 
kamuumâm Anayasramm $$ reci, Millet: Meclisi İçtum-
mmm l'@@ ve İM rsek mmldekri uy.ariu.cai bin Gemi 
G&füime açûmmsma ilişkim ömergesi (8/4) 

— \m 

http://uy.ariu.cai
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BAŞKAN — Gnndeminiflifl, Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması bölümüne çecrjpatm. 

Gündemimizin Genel Görüşme T© Afecüs Araştır
ması böhiMinınia 1 nci sırasında yer alan, 8/4 esas nu- ] 
maraa, Urfa MületvekiK Salih Ozcan ve 9 arkadaşı- \ 
mm, Doğa ve Güneydoğu bölgelerinin «mintan konu
sunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve İdi nci maddeleri uyarınca, bir Genci Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki görüşmele
re başlıyoruz. 

Hükümet?» 
Hükümet yok. (AP sıralarından «Var, var» ses

leri) 
Bir defaya mahsus olmak üzene erteleınnişiir. (AP ; 

sıralarından «Yar, var» sesleri, gürüttmer) 
Efendim, Hükümetin kabullenmesi gerekn*. Bura

da bulunan Hükümet, kairaBemnediği takdirde, baş
ka bir şer panamam. (AP sıralarından gürültüler) 

3. — Ktmya Milletvekili Ihmn Kabadayı ve 9 ar
kadaşıma, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara \ 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasa- ! 

VH. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR 

1. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, zam
lara üîskin Başbakandan sözlü soru önergesi, (öf53) 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorularının gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemimize girmiş bulunan bazı sorular geriye 
atanmıştır. 

7 nci sırada Trabzon Milletvekili Saym Rahmi 
Kumaş'ın, zamlara ilişkin Başbakandan sonlu soru 
önergesi. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Geri aldım. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Hayat ucuzladığı 

için geri aldı. 
BAŞKAN — Soru sahibi, önergesini geri almaştır. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do
ğan'in, yargıç ve savcıların can güvenliğine ilişkin , 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/54) 

BAŞKAN — 8 nci sırada Kahramanmaraş Mil
letvekili Hüseyin Doğan'ın, yargıç ve savcıların can 
«üvenfignıe ilişkin Başbakandan soru önergesi. 

HÜSEYİN DOĞAN (Kahramanmaraş) — Geri 
aldım. 

BAŞKAN — Saym Doğan'ın beyanı üçerine, so
rusu geri verilmiştir efendim. 

— 1«7 
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nm $8 &&, Mülst Meçim İçtüzüğünün 102 ve 1 'İS ncü 
maddeleri uyarmcm bir Meclis Araşttrmm açılmasına 
m$kin önergesi. (Wfi9) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması bölümünün 2 nci «ırasında yer 
alan, 1(10/19) esas numamalı, Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı ve 9 arkadaşının, Ege tütün piyasasında 
üreticinin zarara uğratıldığı iddialarım saptamak 
amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca, bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. 

Httkİmei?.. Yok. (AP sırataraıdan lârüMüer) 
Bir defaya mahsus ohnak üzere ertelenmiştir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hükümet bura
daydı efendim şimdi. 

BAŞKAN — Saym Kabadayı, Hükümetin bura
da bulunması değil, görevi kaouHemp, burada oldu
ğunu belirtmesi gerekir efendim. 

VE CEVAPLAR 

VE CEVAPLARI 

3. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'in, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırdmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. {6/58) 

BAŞKAN — 12 nci sunda Kocaeli Milletvekili 
Kenan Akman'ın* yaşh, kimsesiz ve yoksul vatandaş
lara yapılan yardımın artırılmasına ilişkin, Başbakan
dan sözlü soru önergesi. 

Sayın Kenan Akman?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Artvin Milletvekili Hasan Ekmci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan $%zlü soru önergesi. 
(6-/24) 

BAŞKAN — Artvin Miüetvekiy Hasan Ekinci' 
«in, anarşik olaylara ilişkin, Başbakandan sözlü soru 
önergesi. 

Saym Hasan Ekinci?» Burada. 
Sayın Hükmet .. Yok. 
Sora «rtefenmişta*. 

5. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
lofümttsmda yaptığı oçıklamtitim Miskin Başbakm-
dan sözlü soru önergesi. {6125) 
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BAŞKAN— 14 ncü sırada, tzmir Milletvekili Sa
yın Zeki Efeoğlu'nun, basın toplantısında yaptığı 
açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Efeoğlu?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan

lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü s&ru önergesi. (6/26) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu?.. Burada. 
Sayın Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-

oğlunun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Şerefoğlu?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'in, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Doğan?.. Yok. 
Sayın Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Her ikisi de bulunmadığı için soru ertelenmiştir. 

9. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmazın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

BAŞKAN — Sayın Tahir Şaşmaz?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, her ikisi de bulunmadığı için. 
10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 

yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

BAŞKAN — Sayın Nevzat Kösoğhı?... Yok. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Her ikisi de bulunmadığı için, soru ertelenmiştir. 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?... Yok. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Her ikisi de bulunmadığı için soru ertelenmiştir. 

12. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

BAŞKAN — Sayın Kösoğhı?... Yok. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 

polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinleri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?.... Yok. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan

bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci?... Burada. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-

oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

BAŞKAN Sayın Mustafa Kemal Biberoğlu?... 
Yok. 

Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Koceli Milletvekili İbrahim Topuzun, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Topuz?... Yok. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?... Yok. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevherin, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Cevher?,.. Burada. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu?... 
Yok. 
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Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-

oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43j 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu?... 
Yok. 

Sayın Hükümet?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — Çorum Milletvekili Mehmet İrmak'in, ya

bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

1. — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et
kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 66) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve teklifleriyle, komis
yondan geîen diğer işlemlerin görüşülmesine geçiyo
rum. 

Gündemimizin Kanun, Tasarı ve Teklifleri kısmı
nın 1 nci şurasında yer alan (S. Sayısı : 66) Kamu 
Yönetûninde ve Harcamalarda Etkinlik ve Verimlilik 
Sağlamak ve Savurganlığı önlemek Amacıyla Alına
cak Ekonomik ve Mali önlemler Hakkında Yetki Ka
nunu Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?... Burada. 
Sayın Hükümet?... Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerini aldı. 
Raporun okunması hususunu oylarınıza sunuyo

rum: Raporun okunmasını kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Şahsı adına, İsmail Hakkı Köylüoğlu. 
Grupları adına söz isteyen?... 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sümer Oral, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Enver Kara-
beyoğlu* 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sümer Oral, 
buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Oral, süreniz 20 dakika efendim. 

(1) 66 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN -r- Sayın Mehmet Irmak?... Burada. 

Sayın Dışişleri Bakam?... Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

22. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. {6/46) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?... Burada. 

Sayın Hükümet?... Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

AP GRUPU ADINA SÜMER ORAL (Manisa) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca yetki 
kanunu tasarısı ile ilgili olarak Adalet Partisi Gru-
punun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum; bu vesile ile Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

Hükümetçe hazırlanan yetki kanunu tasarısı, Büt
çe Plan Komisyonundan son derece süratli bir bi
çimde geçirilerek, Genel Kurula inmiş bulunmakta
dır. 

Bazı ağızlarca, 2,5 aydır moda bir kelime haline 
getirilen savurganlığı önleme kanun tasarısı olarak 
da kamuoyuna takdim kılınan yetki kanun tasarısı, 
Hükümet çevrelerinin ifadelerinin aksine, son derece 
geniş kapsamlı ve parlamenter rejim bakımından fev
kalade önem taşıyan bir tasan hüviyetine sahiptir. 
Bununla Hükümet, bir çok alanda yetkileri kendi 
ıbünyesinde toplamak istemektedir. Sözkonusu yetki 
kanun tasarısı ile ne getirilmek isteniyor, onları kısa
ca görelim. 

Tasarıyla getirilmek istenenleri dört anaböKimde 
toplamak mümkündür. 

Birinci bölümde, bazı kanunların çeşitli maddele
rinde değişiklik yapma ve yeni düzenlemeler getirme 
yetkisini Hükümet, kendisine istemektedir. 

Diğer bir bölüm, gelir politikasının oluşturulma
sında Bakanlar Kuruluna önerilerde bulunacak bir 
yeni organ öngörülüyor. Danışına Kurulu. 

Buraya, konuyla ilgili tüm kuruluş temsilcilerinin 
katılması öngörülmektedir. 

Üçüncü bölümde, temel mallara yapılan zamlar 
nedeniyle oluşan fiyat farklarının, Hazine nezdinde 
açılacak özel bir fon hesabına aktarılması ve bu fo-

VIII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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nun fiyat ayarJamasında kullammıaa öngörülmekte
dir. 

Dördüncü bölümde, 1050 sayılı Muıhasebei Umu
miye Kanunu. 2490 sayılı Artırma ye Eksiltme Ka
nunu, 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Kanunu, 
3904 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanu
nu, 5539 sayılı Karayolları Kuruluş Kanunu, 6200 sa
yılı Devlet Su İşleri Kuruluş Kanunu, 6686 sayılı 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kuruluş Kanunu, 
6760 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü kanunlarında, 
para ile ifade olunan sınırların, günün şartlarına uy
gun biçimde, Bütçe Kanunlarında belli edilmesi esas
ları getirilmek istenmektedir. 

Hükümetçe değişiklik yapma yetkisi istenilen ka
nun maddelerinin bir bölümü, para ile ifade olunan 
sınırları ihtiva etmekte; diğer bir bölümü ise, kanu
nun muhtevası ve mahiyetiyle ilgili bulunmaktadır. 
Sözkonusu kanunlar, ülkenin kamu giderleri politika
sı, para - kredi politikası, ihracat politikası, personel 
politikası alanlarına girmektedir. Kanun tasarısı, 
Anayasamızın 64 ncü maddesinden yararlanarak ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Genel yapısını kısaca belirttiğimiz bu tasarılar, 
her şeyden önce, Anayasamıza uygun değildir. Ana
yasamızın 5 nci maddesi, «yasama yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez» 
demektedir. 

1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişik Ana
yasamızın 64 ncü maddesinde de, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kanunla belli konularda Bakanlar 
Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi verebileceği esası getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
yetkinin, madde metninde de ifade edildiği üzere, 
belli konularda son derece sınırlı olarak kullanılma
sı esastır. Nitekim, 64 ncü maddenin gerekçesinden 
ve müzakeresi sırasında belirtilen görüşlerden bu an
lam ve esas açıkça ortaya çıkmaktadır. Şimdi, önü
müzde bulunan kanun tasansmın, amaçla ilgili 1 nci 
maddesini okuyalım. 

Madde metninde aynen, «Kalkınma planıyla, yıl
lık programların uygulanmasında ortaya çıkan darbo
ğazları gidermek, ekonominin iç ve dış dengesini gö
zetmek, dış kaynaklara bağımlılığı azaltmak, yatı
rımları hızlandırmak, kamu yönetiminde etkinlik ve 
verimliliği sağlamak ve tutumluluğu özendirerek, sa
vurganlığı önlemek üzere, Bakanlar Kuruluna, kanun 
gücünde kararname çıkarma yetkisi verilmektedir» 
denilmektedir. 

Bu kadar geniş maksatlı bir tasarı, Anayasamızın 
64 ncü maddesine aykırıdır. Anayasanın bu hükmü 
karşısında, kanunun esasen sevk edilmemesi gerekir
di. Nitekim, daha önce çıkmış yetki kanunlarında 
son derece muayyen belli bir konuda kararname çı
karması yetkisi verilmiştir. Örnek olarak Yüce Mec
lise arz etmek istiyorum. Bugüne kadar çıkarılan 
yetki kanunlarından birisi, Devlet Memurları Kanu
nuyla ilgilidir. Bir tek konuda, Devlet Memurları 
Kanunuyla ilgili olarak Hükümete yetki verilmiştir. 

2 ncisi, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası, 
kısaca DESİYAB dediğimiz yetki kanunu, 

3 ncüsü, deniz hukukuyla yetki kanunu ve bunla
rın kapsam ve muhtevaları son derece sınırlı olarak 
çizilmiş bulunuyordu. Maksat o kadar geniş kap
samlıdır ki, 23 adet kanun bunun içine sokulabilmiş-
tir. Bugün de, bazı önergelerle yeni ilaveler yapılaca
ğı anlaşılmaktadır. İstenirse, bu maksadın içine, de
ğil 23 adet kanun, 123 adet de kanun yerleştirilebilir. 
Bu haliyle bu maksadı, Anayasamızın 64 ncü mad
desiyle bağdaştırmak mutlak surette mümkün de-
ğüMıir. 64 ncü maddede belirtilen bu yetkinin bu tarz 
geniş bir biçim ve çerçeve içinde ele alınması, nasıl 
oSsa 64 ncü madde cevaz veriyor diye değcrlendliril-
ımıesi, âdeta, Türküye Büyük Mîllet Meclisimin kanun 
yapıma yetkislinin Hükümete devredilebileceği gibi; 
son derece sakıncalı Ve Anıayalsaımızıın 5 nci madde
sine tamamen aykırı bir düşüncenin giderek benim
senmesine müncer olacaktır. 

Kanun gücünde kararname müessesesinin getiril
miş bulunduğu 1971 yılından bu yana geçen yedi yıt-
Mt süre içinde, sadece üç konuda yetki kanunu çık
mış ollduğu halde, Hükümetçe getirilen bu tasarıyla, 
tam 23 adet kanunun çeşitli maddelerinde değişlik -
ilk yapma yetkisinin Hükümete verihnesö istenilmek
tedir. 

Taşlarıyla, 2490 Sayılı Artırma ve Eksillime Kan-
nu ve 1050 saydı Muiıascbeıi Umumiye kanunlar ni
dan tutunuz da, Bankalar Kanunu, Ticaret Kanu
nu, Hatzıîne Bonoları İhracına Dair Kanun, KİT'lerle 
ilgili 440 saydı Kanun ve 261 sayılı İhracattın Teşvi
kliyle ilgali Kanun giibi, Devlet hayatında fevkalâde 
önemli olan temle! kanunlarda değişliktik ve yeni dü-
zenEemeîer yapma yetfcisıi Hükümete devredîtaek is
tenmektedir. 

Bankaların ve Kamu İktisadi Teşebbüslerimin yö
neltilin ve işleyişinden tutunuz da, ülkenin kamu gi
derlerine yön verecek bir yetkinin MeclsJeırden alı
narak Hükümete devrinin, Parlamentonun teşrii fonk-
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siyonuma uygun düştüğünü Mdla etmek mümkün de-
ğİdSr. 

1050, ve 2490 sayılı kanunlarda para ife ifade ©fe
nan bara değerlerin, günün şartları karşısında sum 
derece düşük bık* seviyede kaMığı gerçkçesiyie, bu ka
dar .genijş kapsamlı, bankalar sistemlini re KİTletin 
genel politikasını etkileyecek bir tasamıfia ParJanK'a-
to devre dışı borakdiaanaz. 

«Çıkardacak olan kanun gücünde karamaımeler, 
nasıl olsa daha sonra MedSsIerin tasvibine sunuSa-
cakltır» gM bOr iddia Heri sürülebilir; fakat karar
nameler, cılklığı tarihte yürürlüğe girer. Başlayan bur 
tatbikatı biSahara durdurmak, hem çok zor, hem de 
çeşitli sakıncalar yaratacaktır. 

Burada değiştirilmek istenen bazı kanun taşan
larından örnekler Vermek istiyorum. 

İktisadi! Devlet TeşekküSeri ile miiesseseîeıü ve 
iştirakleri hakkında 440ı sayılı Kanunda, 

1. Hukuki statüsünü değiştiren madde, 
2. Yönetim eSaisLannı belirlemen madde, 
3. Yönetim organları; tamamen, Hükümet tara

fından değiştirilebilecek ve yeni düzenlemeler getirile-
bJJecek bir statüye kavuşturulmak istenmektedür. 

Bankalar Kanununda hasse senetleri ve ortaklık 
esasları, kredi işlemleri, Bankalar YemıinM Murakıp
lığı müessesesi, tamamen, Hükümetçe yeniden dü
zenlemeye tabi tutulabilecek bir statüye kavuşturul
mak istenmektedir. 

Yetki kanunu tasarılarında yer atan harcamalar
la ifeili bazı kanunlarda değişiklik yapılması, bizim 
hüMknetlerîımlizce de düşünülmüş ve hazırlanan ta
sanlar Mecîfee sunulmuştur. Ancak, bunlar yetkii 
kanunu olarak değil, esas kanun olarak seVk edilmiş
tir. Niteklim, Yüce Meclîslere geçen yıl sevk edilen 
Mali Uygulama Kanun tasarısı ve Meyak Kanun ta
sarısı bunlar arasındadır. 

Yetkii kanunu olarak değil, esas kamın tasanla-
nm geürtsûuer, değişSklikleffin nelerden İbaret oldu
ğunu milletin temsilcileri olarak göreSm, onun mfi-
zakereleıinü Mecfisksfanizde yapanm. 

Biz borada ımlfetân hakkım savunuyoruz. Ayra
ca, CtımhurSyet Halt Partinin, kanun gücünde ka
rarname tatbikatına Yüce Mecis yabancı değildir. 
Bir tek şahsı beJK bir yere getârebOmek için, Gmt-
lrarÇyet Halk Partisi Hükümetmce çıkarılmış karar-
namenin hâlâ memleketim&z içfoa bv probîem ola-
ge!:l iğini hepimiz yakinen hüyoruz. 

Anaya&aımzm «on derece SHBTU tuttuğu bu ye>J> 
kiyi böyle geniş bir anRunda ele abneOc Anayasaya 
aykm duşa*. Aksi taMârde, bunun sınınnı çâzaneîk 
mümkün değildir. Kamın yapma ve kanunlarda d<e-
ğşM.Tk yapma yetkıfelıni Hükümete devredsniz; son
ra, zaman zaman topfamp, HuMiaîefc'n aMığı karar
lan inceleme gibi bur taübıkıalt içtine MtclEsBerS gö
türmek, mJlK iradeye tamamen ters düşen bir tsiîb!-
kahn içine itme sonucunu yaraltaibÜir. 

Memleketin son derece önemSi kanunSanndıa mai
li irade devre dışında tutulacak, Hükümet her iste
diği karan aHacak, milSetâın iradesCnün tecelSigâhı 
olan Meclis, bütün bu kararlardan uygulamaya baş-
!amfdık*an sonra biigü sahibi olacak. Böyle bir zihni
yete MecBsteran en ufak bir müsamaha gööteirsne-
mesıi gerekir. 

Yürütme ve yasama fonksiyonu aynı organa ve
rilmek istenmektedir. Bu, kuvvetler aynJığı prensi
bine de uygun düşmez. Bir istisnanın kaide haline 
geltirilmesıi gfihi bir uygulamanın içine gıirtmek iste-
niîmektedir. 

Bugün ortada bir plan yoktur; plana uygun bur 
program da yoktur. Plan ve programdan yoksun, on
dan kopuk, görünürde sadece 1978 bütçesi vardır. 
Bütün bunlardan sonra da, son derece geniş kapsam
lı bir yetki kanun tasarısını Hükümet Meclislere sevk 
edecekKr. Bu, adım ne koyarsanız koyunuz, düpe
düz Hükümetin, Parlamenstoyu devreden çıkarmak, 
ülkeyi islediği g*bö idare etmek maksat ve niyetünJ 
gösterir. Hükümet böyle düşünebilir ama, mliEi irade 
ve Meclislerin varlık nedenleriyle bağdaştıramaıdığı-
nuz bu tutuma biz asla müsaade edemeyiz. 

Gücünüz ve Meclis çoğunluğunuz varsa, gelin, 
böyle bîr kanun yerline esas kanunu getirin ve onu 
Meclislerden geçiriniz. 

Bu taslarının Anayasamıza aykınhğı sadece bu
nunla da kalmıyor. Ayraca, tasarınım, amacım belir
leyen 1 nci maddesinde, kafikmına plan ve yılık prog
ramlarının uygulanmasında ortaya çıkan daıboğaz-
lan gidermek, yatınmlan hızlandırmak gibi ilkele
re yer veramSştir. Ancak, ortada henüz Dördüncü 
Beş YdSk Ka&rama PBanı ve 1978 programı yoktur. 
Plan ve program olmadan, onun uygulamasında or
taya çıkacak darboğazdan çözeceği İddia edilen ta
sarıyı getErmek, p2an ve program prensip ve felsefe
sine uygun düşmeyen bir davranıştır. Ekle sadece 
plan ve programdan kopuk bir bütçe kanunu var
dır. Son gece verilen bir önerge sonucu, Bütçe Kanu-
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nuna eklenen bîr fıkra ile, plan olmadan 1978 prog
ramının yapılması yetkisi Hükümete verilmiştir. Âde
ta, gözden kaçırırcasına eklenen bu fıkra, Anayasa 
ve 91 sayılı Kanuna tamamen aykırıdır. Plan ve 
progrtanıa bağlı olarak düzenlenmesi gereken bir 
metinde, plan ve programını hazırlanmasının ve dü
zenlenmesinin gösterilmiş olması görülür şey değil
dir. 

Ayrıca, programlarım nasıl yapılacağına dair özel 
bir kanun mevcutken, Bütçe Kanununa, programı ya-
pıümasıy.a ilgili hüküm konulması Anayasaya ta
mamen aykırı bir düzenlemedir. 

Bunların dışında, çok sık ifade edilir hale gelen 
«Savurganlık» da, bu tasarının gerekçesi olamaz. 
PEan ve program uyguSamaîarında ortaya çıkan dar
boğazlara, 2490 ve 1050 sayıa kanunlarda yer alan 
bazı maddelerin neden olduğunu ileri sürmek de ha
talıdır. Devlet Planlama Teşklilâüınıızca bu konuda 
hayÜ kabarık bir rapor vardır orada çok daha önemi* 
li sebepler yer almaktadır. 

1978 m&3i yılı ginelli 35 günü buldu; tasarı Genel 
Kurulda henüz görüşülmeye başlandı, MecMerden 
ne zaman çıkacağı belli değil. Bu kadar süre içinde 
esas kanunu dahi çıkarmak mümkün olurdu. Hükü
met ekseriyete sahip olduğuna göre, bunun aksini] dü-
şünımek doğru olmaz. Mart ve nisan ayları, yaitırım-
lar yönümden fevkalâde önemli aylardır. Bu aylar
da meydana gelecek gecikmeler, yatırımların noksan 
tahakkukuna sebep olur; israf da esasen buradadır. 
Hükümetin bu tasarıyı hazırlarken gösterdiği ve ya
ratmak istediği havaya ve imaja uygun hareket etti
ğini söylemek de mümkün değildir. 

Önceki Hükümetin bütçe tasarısını aynen kabuî 
etme izlenimi altında kamuoyuna böyle bCr hava 
verilmeışOnde yarar görülmüştür. Esasen, 1978 maili 
yılı Bütçe Kanununda mali politika aracı olarak Hü
kümete ve Maliye Bakanıma çok geniş yetkiler ta-
nunmıştır. Bu maddelerin kullanılmasıyla, bütçe uy
gulamasında tasarruf sağlamak esasen mümkündür. 

Nitekim, geçen gün Maliye Bakanlığının yaptığı 
bir bildiri, yurt dışı kadrolarınım 1/3'riin iptali ite il
gili tasarruf. Bütçe Kanununda mevcut yetki mal» 
delerinden yararlanılarak yapılmıştır. «Bu kanun 
çıkarsa savurganlık önlenecekftir, çıkmazsa devanı 
edecektir» şeklindeki bir yargı, o kadar haklı olamaz. 
Bunüarı ileri sürerek, Hükümete geriiş yeıtkiPer ver
meyi parlamienıter rejime uygum görmüyoruz. 

Meclisleri devre dışı bırakmayı amaçlayan bu dav
ranışı, milletin hakkını koruma bakımından tasvip 
etmiyoruz. 

Sözlerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mali 
mevzuatımızda bazı değişiklikler yapılması gereküi 
olabilir. Daha önce de beMiliğam glibi, önceki hü
kümetler zamanımda da bu yolara gidlilmıiştir. An
cak, bu düzenlenıeler normal kanunlarla yapılmah-
dn*. Belci bir 2490 veya 1050 sayılı Kanunun tümü
nü değiştirmek zaman aMbıiIlir. Daha kısa ve değiş
mesi birinci derecede öncelik arz eden maddeleri 
havi, uzun olmayan tasarılar getirilV ve bunların 
kusa zamanda kanunlaşmasına gayret sarfedilir. İşin 
normali esasen de budur. 

Görüşlerimizi şu cümleyle bitirmek işitiyorum: 
«Demokrasi, partilerin iktidara gelip gittiği, hükü-
metlerin sık sık değiştiği:, karşıt düşüncede sliyaisaî 
kadroların birbiri andından Hükümet olalbildliği bir 
rejlmdlir. Eğer, böîe bir rejimde hükümetlere çok 
geniş yetkiler tanınırsa, Hükümet kuran bir siyasal 
kadro, Devletli istediği yöne serbestçe sokabiirse, 
ortada ne Devlet kalır, ne demokrasi.» 

Bu sözler 1 . 6 . 1975 tat'Mnde, o zamanın mu
halefet lideri Cumhuriyet Halk Partisli Genel Baş
kam Sayın Bülent Ecevliıt'e aMr . Acaba o günden bu 
güne ne değişfli? 

Yüce Meclisli saygılarımla selâmlarım. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Oral. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk PartisS Grupu adına 

Sayım Enver Karabeyoğiu'nda; buyurun efendilim. 
(CHP sıralıaraıdan alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 

CHP GRUPU ADINA ENVER KARABEYOĞ-
LU (İstanbul) — Sayım Başkan, sayın üyeler; 

Kamu yönetimlinde ve harcamalarında etkinlik 
ve veriraliJOği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomılik ve mali önlemler hak
kında yetki kanun tasarısı içlin Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına görüşlerimizi sunacağım. 

Ülkemizde, Devletin ekonomik ve mali işlerüni 
düzenleyen temel yasalar, Cumhuriyetin Sik yıllıların
da yürürlüğe girmiştir. O tasanlar o günün koşulla
rına tabüi ki, uygundu. 1927 yılında yürürlüğe ğirem 
1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu ile 1934 yılım
da yine uygulamaya konulan 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kamunu başta gelmektedir. 
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1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu, bütçe ilke
lerini son derece katı kalıplar içerisinde düzenlemiş-
tir. TalM ki, bu şartlar o günün koşulları gereği idii. 
İhale Yasası ise, bütçe uygulamalarını, harcamalar 
açısından ağırlaştırıcı bir nitellik taşımakta. Tabii, bu 
yasalar zaman içerisinde bazı kayıtlayıcı kural ve 
yöntemlerle de ayrıca pekiştirilmiştir. Kamu yöne
timi, etkliıüik ve verimliliği kapalı bir tutumu benim
seyerek hizmet görmek durumunda kalmıştır. Bugün, 
içinde bulunulan maili ve ekonomlik koşulların bu 
alanda uygulanacak politikalarla onarılması kaçınıl
maz olmuştur. 

Ekonomik ve mali hedef, amaçların geliştiriune-
slne ve gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarda, 
bir yandan büitçeriin sağlam gelir kaynaklarıyla bes
lenmesi; bir yandan d* elde edtîlen fonların en ras
yonel biçimde kullanılmasını temel hareket nokta
sı olarak kabul etmektedir. Bu yaklaşım, kamu gelir
lerini sağlıklı ve adaletli bir biçimde artırırken, ka
mu yöneltimtoin de etkinlik ve verimliliğe yönehne-
sünıi ve savurganlığın önüne geçilmesini zorunlu kılar. 
Gentîş anlamıyla savurganlık tabirini ifade ederken, 
beli kaynakların gereksiz yer, zaman ve düzeyde, ge
lişigüzel kullanılması, olarak tarif edebiliriz. Bunun 
yasalardan, bürokratik alışkanlıklardan ve hükümet 
etme anlayışından kaynaklanan çeşitli örnekleri var
dır. Gösteriş amacıyla Devlet malına yeterîi özenin 
gösterilmemesi ve özellikle bütçe uygulamalarında 
belli bir ödeneğin yanmaması için, yıl sonunda Ha
zineye çok büyük yükler geıfliren anlamsız ve gerek
siz harcamaların yapılmasıdır. 

Şimdi, geçmiş yıllarda, bu muhtelif bütçe har
camaları hakkında birtakım rakamlarla bilgi vermek 
istiyorum. 

1968 yılından 1976 yılına kadarki dönem içeri
sinde, bütçe harcamalarının 11 ayhk vasalilîsine bak
tığımız zaman % 80t,63 iken, yine bu yıllar içerisin
de - yani], 1968 ile 1976 yıları içerisinde - bir aylık 
vasatiyi aldığımız zaman 7,33 olmaktadır. Halbuki, 
yine aynı yıllar içerisinde, yalnız şubat ayına aüt olan 
ortalamayı aldığmuz zaman, bu ortalamaların 19,37' 
ye ulaştığını görmekteyiz. Bu da açık olarak göster-
emktedir ki, bütçe harcamaları, şubat ayı içerisin
de diğer harcamaları çok büyük ölçüde aşmaktadır 
ve bu genel ölçü, bu vermtîş olduğum rakamlara gö
re 2,6 katıdır. Bununla da kalmayıp, bu harcamala
rın 1973 yıhnda dört katını aştığım, 1970 - 1974 ve 
1975 yıllarında da yine üç katım aşmış olduğunu gör

mekteyiz. Böylece, bu bütçe yılı harcamalarının yal
nız şubat ayında ne ölçüde savurganlığa ulaştığının 
çok be® bir örneği oluyor. 

Ayrıca, savurganlıkta doğrudan ve dolaylı ola
rak kaynak israfı söz konusudur. Ekonomide üre
tim kaynaklarının yanlış yerde kullanılmasının bir 
örneği de, kamu kesimindeki gereksiz personel yı
ğınındır. 

Değerli arkadaşlarını, Türkiye'deki birçok büyük 
Devlet müessesesinde bunun örneklerini görebiliriz. 
Üçüncü Demir - ÇelCk îşffietmeSeri Türkiye'nin de
mir - çeÎJk konusundaki en büyük yatırımıdır. Fizi
bilite raporlarında 9 bin dolayında oîması lazım ge
len personelin fiilen 20 bin civarında oMuğunu gör-
nîdkteyuz; bu da belli bir ölçüde israfın ifadesidir. 

Asd büyük kayıplar, progranıîlanmış hizmetlerin, 
yatırımların süresinde bitirilmediği yüzünden kay
naklanmaktadır. Bu ise, eltklinMk anlayışına yönetone-
ntfş kamu yönetimli s'istemümlizin ekonomiye yükle-
d'iği dolaylı çok ağır bir yüktür. Bunun da örmekleri, 
geçmüş yıllara baktığımız Zaman, birçok büyük yatı
rımlar, gerek mali porteleri, gerekse belü süreler içe-
risiinde sonuçlandıntamiadığı için hem zaman kaybı
na ve hem de planda gösterilen miktarların üzerlinde-
ki miktarlara ulaşmakta ve böylece ünite yapıısında 
müşkülatla karşılaşılmaktadır. 

Sayın üyeler, öte yandan, beEi yasaların zaman 
İhtiyaçlarına cevap vermeylişii; gerçekten Genel Mu* 
hasebe Kanununun öngördüğü yöntemler, bugün iş 
yapamamanın gerekçesi haline dönüşmüştür. 

Ihaîe Yasasının, 1930'Iar için düşünülmüş para
sal sınırlan ve satınahna gücündeki düşüşler nede
niyle anlamını yitirmekten öteye, harcamalarda son 
derece olumsuz gecikmelerin nedenini de oluştura-
gelmiştir. Bu İmkânsızlıkların, bütçe kanunlarına ko
nulan bazı hükümlerle giderilmeye çalışılması, Dev
let bütçesini amacından saptıran sonuçları da bera
berinde getirmek durumuyla karşılaştırmıştır. 

Yine 2490 sayılı Kanunun çıkarıldığı tarihten 
bugüne kadar olan harcamaların durumunu sizlere 
rakamlar olarak vermek İstiyorum: 

Burada 1927 yılındaki harcamalar 198 milyon
ken, 1934 yıh harcamalrı 20(2 milyon ve nülhayet 1977 
yıh harcamaları ise 230 mtilyar liradır. 1060 sayılı 
Kanun 1927 yılında ve 2490 sayılı Kanun da 1930 
yılında yürürlüğe girmiş olduğuna göre bu tarihler
deki beli ünitedeki masraflar için konulan mik
tarlar, bugün yani 1977 yılındaki 230 milyarlık bütçe 
rakamlarına göre çok sembolik ve idareyi hizmet ya-
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parrrayaeak bir şekilde bağlayıcı bir hale gefeaekle-
dir. Yaıti î9Wbat&& 1 0«û ünitesini 1977 yra için 
değerlendirmeye kalkarsak, 1 railyoaı fim olarak na
zarı itibara almamız gerekir ki, bu iakdürde de bu 
masrafların bugünkü koşullara göre gereğinün yapıl
ması lazımdır. 

Yeıükii Konim tasarısının temel hedefi, idareyi; 
işlerlik kazandırmak ve kamu yönetimlini savurgan
lıktan kurtarıp, elkinHiğe yöneltmektir. Genel Mu-
hasebe Kanununa yapılacak bir ekleme ile bugüne 
kadar uygulama alanı bulamayan etkinlik anlayışı 
kamu yönetimine getktflmıiş olacaktır. Belli bir karanı 
fonu ile amaca uygun, en fazla mal ve Mzaıseıt sağ
lanması da, ya da belli nitelikteki mal ve hizmeıtle-
rin en az bedele elde edlitaesi ükeısö getMecsktir. 
Ayrıca programlanmış MzmetterCn süresinde hHCı'il
mesi yeni bir ilke olarak yasalaştnTİacaktır. Bu ide
ler açık sorumluluklaa'a bağlanacak, başarılı görev
lerin ödüMienıdlİTiJlmesli amacıyla bugün mevcut bazı 
yasa hükümlerine işlerlik kaaandınlaüaiJdrır. 

İhale Yasasındaki «En uygun bedel» kavramının, 
«En iyî sonuç veredek, en eîverdşK bedieb anlayışına 
uygun bâr yönde değiştirihnesa öngörülmektedir. 

Kamu harcamalarında tutumluluk ilkesine etkin
lik kazandıracak resmi hizmet araçlarının neden ol
duğu savurganlık uygulamalara engel olucu ve tasar
rufu sağlayıcı önlemler açısından Taşıt Kanununa 
yeni ilkeler getirmek zarureti vardır. İlgin yasalarla 
gerekli değişiklikler yapılmadığa için, bütçe kanunla
rına konulan maddelerle değiştirilen, ya da yürürlüğü 
durdurulan bazı hükümlerin günün gereklerine uygun 
hale getirilmesiyle, Anayasanın 126 neı maddesine 
aykırılığın da yarattığı sakıncalar ortadan kalkacak
tır. 

Bugün yurdumuzda mini gelirin bölüşülmesi, is
tenilen bütünlükten yoksundur, özelikle kârların ve 
rantların oluşması beli ilkelere bağlanmamıştır. Eko
nomideki üretim - tüketim dengesini çok kez gelir 
dağılımında yeni sorunlara yol açacak biçimde, ba
zen zamların kalkınma planlarının ekonomik ve sos
yal amaçlarına uygun Hr yönetim içerisinde düzen
lenmesi zaruridir. Kurulacak örgütün Bakanlar Ku
ruluna öneri götürmesini uygun görmekteyiz. Çok 
karmaşık bir mevzuat olan Türk parasının kıymetini 
korumaya dayalı, fiyat farklarının belli fonda oluş
turulması ve bu fonun fiyat ayarlamalarında kulla
nılması gereğine inanmaktayız. 

Sayın üyeler, bugün devlet konjonktüre! dalgalan
malar uğraşı içinde yahuz para ve kredi politikasıy
la bağımlı kalmaktadır. Halbuki bugünkü ekonomik 

koşullar, mânı ekonomide durgunluğu veya aşırılığı 
önkane hususunda izlenecek poMtikalarm daha geniş 
çerçeve içerisinde, bir bütün olarak kısa bir süre içe-
slsinde planlaması zorunhığu vardır. 1966 ve 1967 
Avnıpasındaki iktisadi krizde, bunalımlarında bu im
kânlarla giderme olanakları bulunmuştur. Dünyada 
gelişmiş ülkelerin ekonomik sorunları konjonktüre! 
gelişmelerdeki depresyonları yok edici önlemlerle bü
yük sorunları çözmek ve üstesinden gelmek imkânla
rını bulmuşlardır. Memleketimiz sorunlarına! hükü
metlerin ekonomik gelişmeleri yakmdan izleyerek 
çözümleme bulmasını kolaylaştıracaktır ve bu karar
nameler bu zorunluğun bir gereğidir. 

Kalkınmanın memleketimiz için zorunlu bir ha
reket noktası da, tasarrufları özendirici önlemler için 
devletin elindeki olanakları genişletmektir. Ekonomi
mize döviz gh-fşlerinıi hızlandırıcı ya da çıkış önlem
leri alması zorunludur. 

Sınırlı kaynaklarımızın rasyonel bir düzeyde kul
lanılmadığı, savurganlık büyük boyutlara ulaştığı ger
çeğine de eğilmek zorunhığu vardır. Bu husus, hem 
kamu, hem özel sektör için gereklidir. Bu konuda 
yasal düzenleme eksikliği, hatta yokluğu söz konusu
dur ve bilhassa Hükümetin bundan sonraki düzenle
meleri ile özel sektörün bu hususlardaki savurganlı
ğını önleyici tedbirler getirmesini arzuluyoruz. 

Beş yıh aşkın yatırımlarda bazı tıkanıklıklara yol 
açan 527 sayılı Kanun değiştirilerek, yatırımcı bazı 
dairelerin yetkilerine sığmayan işlerin gerçekleşmesi
ne olanak sağlanacaktır. 

İhale Yasasının, banka teminat mektuplarıyla il
gili, banka limitlerinin tıkanıklığı ve mektupların 
idarece fazla kalması sorunları giderilecektir. 

İhracatı özendirici 261 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi içeriği yeniden döviz kazandırıcı işler gözönün-
de bulundurularak genişleyecek ve hatta tatbikatta 
doğan bazı mahzurlar da ortadan kaldmlacakur. 

örneğin; hizmet ihracı, yolcu, yük taşımacılığı, 
turizm projeleri ve hatta işgücü ihracı konulan na
zarı dikkate alınmalıdır. Bu konularda, diğer ihracat 
konularında olduğu gibi, ayrıca arzın riski mevzuu 
da yoktur. 

İthalatta gümrük vergilerini ayarlama yetkisi Te
ren 274 sayılı Kanun, yatırımları teşvik etmek ve iç 
piyasada üretim yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyu
lan ham ve yardımcı maddeleri, önemli bazı tüketim 
mallarının dünya fiyatlarından yüksek olması hain
de vergide indirim yapmak suretiyle, uygun fiyatla 
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ithali sağlanmaktadır. Ancak, hüküm yetex& esnek
liğe sahip oimadiğındatL, istenilen neticeler aknama-
naaktamr. Buran sonucu olarak da, himayede hak
sız kazançlara sebebiyet verilmektedir. 

Yine kanunun 2 »iri maddesinde, Gümrük Vergi-
siate dejpşâtâk yapmayı olanak yermekte, halbuki 
Guntriik Vergisi yanında ithal mallarından istihsal 
ve damga vergisi; rıhtım ve belediye hissesi alınmak
tadır. 

İthal vergile», sistemimizin gereği Gümrük Yer
gisi oram sıfıra mdirikHğt zaman diğer vergilerin de 
ahranaraası gibi bir tatbikat mevzubahis olduğu için, 
be süzerle aslında, iç piyasadaki fiyatları düzenle
mek için getirdiğimiz mal, dahildeki fiyatlardan da
ha düşük seviyede ithali mümkün olmakta ve böyle
ce ithalatı yapan birtakım insanlar, bir avuç kitle 
haksız olarak birtakım kazançlar yapmak durumun
da; kalmaktadır. 

Sayın üyeler, 657 sayılı. Yasada yapılacak düzen
leme ife asgari ücret artışlarının devlet memurları 
arasındaki genel dengeyi bozmasını önlemek için, 
her asgari ücret tespitinden sonra gösterge tablosu
nun yeniden düzenlenmesi gibi bir zaruret karşısın
da karşı karşıya kalınmayacaktır. 

Yollukları düzenleyen 6245 sayılı Yasada hoşluk
lar giderilecektir. 237 sayılı Taşıt Kanunundaki de
ğişiklikler gerek taşıt alınılan ve gerekse benzin, ba
kım, onarım, yedek parça gereksinmelerindeki sa
vurganlık önleyici yolda olacaktır. 

Bankalar yeminli murakıplarının yetkileri yeni
den düzenlenecek ve devlet davaları için bugün yü-
rijrfukte bulutlan bazı sınırlar yükseltilecektir. 

Ekonomik ve mali önlemler hakkındaki Yetki 
karana taşımsım Cumhuriyet Halk Partisi Grapu 
olarak destekliyoruz. 

Yüce Medfse saygdar sunarız. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karabeyoğ-
UL 

Milhyetej Hareket Partisi Grupu adına Sayın İh
san Kabadayı, buyurun. 

MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına huzurunuz
daki kanun tasarısında Partimin görüşlerini arz etmek 
üzere çıkmış bulunuyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanımız odur ki, 
Hükümet, üzeri örtülü bir biçimde, olağanüstü, mev
zuat dışı birtakım yetkileri bir oldu bitti ile Yüce Mec

listen geçirmek için, kendisine kanun dışı yetkiler is
temektedir. Maziye göz atacak olursak, tahkikat ko
misyonuna tanınan araştırma yetkilerine benzer, on
dan da ileri bir düzeyde, mevcut kanunları ilga, tadil 
teklifleri getirmektedir. 

Hükümetin bu isteği tamamen kanuni mesnetler
den yoksundur. Kanımızca Hükümet, yani icra orga
nı, Yüce Meclisin görev ve yetkilerine ortak olmak 
istemektedir. 

Hükümet özetle, yasama görevine önemli ölçüde 
talip çıkmaktadır. Her halükârda bu mücerret yetki 
kanun tasarısı Yüce Mecliste reddedilmelidir. 

Yüce Meclis, yasama ve murakabe organı olmak 
görevlerinden tecrit ile bir oldubittileri kabul, Hü
kümetin icraatına abdühu deyici bir topluluk haline 
dönüştürülmek istenmektedir. Böyle bir tasarının 
Hükümetçe getirilmesi dahi, en hafif anlamı ile, Yü
ce Meclisin üzerine, mehabetine, saygınlığına Milli
yetçi Hareket Partisi olarak kamınız odur ki, gölge 
düşürmektedir. 

Bu yetki kanun tasarısı kabul edilirse, birçok ka
nunları, tadilleri Hükümet, Meclise sormadan, diledi
ği zaman gelebilmek avansı ve şansı ile istediği ic
raatı, tadilatı yapacaktır ve kanunları çıkaracaktır. 
Bunların hemen hemen cümlesi, cemiyetimizin ha
yati ehemmiyeti haiz meseleleri ile ügüidir. 

Yeni zamlar yapacak ve bir fonda toplayacaknıış. 
Muhasebei Umumiye Kanununu değiştirecekmiş, İha
le Kanununu değiştirecekmiş, Orman Genel Müdür
lüğü Kanununu, Karayolları Kanununu, DSÎ Kanu
nunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kanununu, Hava 
Yollan Kanununu, Bankacılık Kanununu» Bankalar 
Kanununu değiştirecekmiş. 

Değiştirebilirsin, doğrudur. Ama bunu değiştirme 
yetkisi sizin olmayacaktır. Yapamayacaksınız. Hangi 
yollarla, hangi ölçüde yapacağınızı, ne derece zarar
lı, ne derece faydalı olduğunu Yüce Meclis bilmeden 
o kanunu süse çıkartmayacaknr. Çıkanhş şeklinin ne 
olduğunu, cemiyete yararlılık derecesinin hangi sınır
lara kadar geleceğini, hangi sınırlarda zarar ve ziya
nının başlayacağını bilemediğiniz böyle bir icraat, 
Yüce Meclis olarak «evet» diyemeyeceğiz ve Milli
yetçi Hareket Partisi olarak tamamiyle bunun karşı
sında bulunacağız, kırmızı oy vereceğiz. 

Bu yetkileri akr giderseniz; haber veriyorum si
ze, demokrasi her şeyden evvel meşveret rejimidir, 
hasbıhal rejimidir. Bu kanunların hasbıhal ve meşve
retleri de Yüce Meclistir. Buradan geçirmeden çdta-
cak kanunlarla doğacak hatalar, kanun çıkıncaya ka-
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dar yapılmaya devam edecektir. Dönülmesi mümkün 
olmayacaktır. Bu hatalar her şeyden evvel, Meclis iti
barından, millet derdine dert katmak gibi ıstıraplara 
giriftar olacaktır. 

Halkın içinde yeni gezdim, dolaştım geliyorum. 
Tebessümle bakmayın bana. Halk mevcut Hükümet
ten dertlidir, şikâyetçidir. Mal, can emniyeti kalma
mıştır. Geceleri sokağa çıkmamaktadır. Kahveye dahi 
giden yoktur. Lokantalar işlememektedir. Sizden şi
kâyetçidir. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Düne kadar nere
deydiniz? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Kamburları
nız pek çoktur. Böyle bir yetkiyi verirsek, derde dert, 
ıstıraplara ıstırap getireceksiniz; kamburlara kambur 
ekleyeceksiniz. 

Bu düşüncelerle, her türlü hislerin ötesinde, cüm
lenize saygımız var, ama böyle bir endişeyi taşıyan 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyoruz; millet 
dertlerini artıracaksınız. Bilerek veya bilmeyerek 
dert kamburlarına kambur taşınması güç olan yükle
re yük ekleyeceğiniz endişesiyle Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak size biz güvenoyu vermeyeceğiz. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından gülüşmeler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Temel • 

Karamollaioğlu, buyurun efendJm. (JMSiP sıra!aımnidan 
alkışlar.) 

MSP GRUPU ADINA TEMEL KARAMOLLA-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Uzun isminden ziyade, Savurganlığı önleme Yetki 
Kanunu olarak kamuoyunda sık sık bahsedilen, aslın
da memleketin iktisadi hayatını tamamen hükümetin 
eline terk etme gayesini güden ve böylece memleketin 
iktisadi hayatı ile Parlamentonun arasını kesinlikle 
koparan bu Yetki Kanunu üzerinde, Milli Selâmet 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Milli Selâmet Partisi 
olarak geçen dönemlerde memleketin iktisadi faaliyet
leri hususunda görüşlerimizi arz ettik, gerekli kanun 
tasarılarını hazırladık, icraatta bulunduk ve Milli Se
lâmet Partisinin bu sahalardaki görüşleri, bu saha
lardaki kanaatleri, bu sahalardaki icraatı, hiç 
kimsenin tereddüt etmeyeceği tarzda ortaya 
çıktı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisinin ve 
şu anda kurmuş olduğu Hükümetin, memleketin 

iktisadi hayatına nasıl bir yön vereceği hakkında ne 
Parlamentoda, ne de memleket sathında henüz bir 
kanaat hâsıl olmadı. Gördüğümüz şu ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidar olduğundan beri son 3 ay zarfın
da almış olduğu tedbirlerle, memleketin iktisadi ha
yatını daha iyiye daha güzele değil, mâalesef üzüle
rek ifade edeyim ki, daha kötüye daha karamsar bir 
duruma itmiş bulunuyor. 

Bu tarzda bir icraatı ortaya koyan ve hakikaten 
daha biraz önce, daha bir saat önce, çok önemli iki 
konuda ve birisinin üzerinde biz hassasiyetle son üç 
senedir duruyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi oylarıy
la bir kanunu «üzerinde gereği gibi durulmadı» diye, 
kanunun görüşülmesini reddettiler. 

Şimdi üzerinde Meclisin hiçbir fikir sesletmeye
ceği ve memleketin bütün iktisadi hayatını sadece Hü
kümetin eline bırakacak olan bir kanunu, bakalım 
üzerinde Meclisin görüşleri belirmeden nasıl oylaya
caksınız? Nasıl onaylayacaksınız? 

Zira, biz inanıyoruz ki; Türkiye Cumhuriyetinin 
iktisadi faaliyetlerini düzenleyen kanunlar hakikaten 
yetersizdir; çok büyük eksiklikleri, aksaklıkları var
dır. 

Ancak, bu kanunları biz Büyük Millet Meclisin
de çeşitli fiikrlere çeşitli görüşlere sahip olan arkadaş
larımız tarafından ele alıp. detaylı bir tarzda incele
dikten sonra kanunlaştırabilirsek, o zaman faydalı bir 
faaliyette bulunmuş oluruz. 

Ancak, bunun üzerinde Büyük Millet Meclisinin 
görüşlerini hiç serdetmeden, hangi istikamette hangi 
kanunların hangi kararların alınacağını, vatandaşın 
üzerine hangi ağır yüklerin yükleneceğini bilmeden, 
sadece Hükümete, onun yetkisine devretmek; kanaati-
ınızca gayet yanlış bir tutum olur. Zira, biraz önce 
bahsettiğim gibi, asgari geçim indirimiyle ilgili kanun 
tasarısı, şimdiye kadar Meclislerde görüşülmüştür; 
kamuoyunda tartışılmıştır; bütün partiler tarafından 
esas itibarıyla desteklenmektedir; kamuoyu da bunun 
bir an önce çıkarılmasını arzu etmektedir. Fakat maa
lesef biraz önce gördük ki; bu kanun tasarısı kâfi 
derecede müzakere edilmediği, tartışılmadığı, gelişti-
rilmediği için reddedildi. Eğer, biz bu kanun tasarısı
nı da, bu tarzda hareket edecek olan bir Hükümete 
devreder isek, bunun akıbeti muhakkak ki meçhul 
olur ve biz parlamenterler olarak büyük bir vebal al
tına girmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar mühim bir kanun 
tasarısını, acelecilikle, aceleye getirerek ve hele hele 
«savurganlığı önleme» adı altında Meclislere takdim 
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etmek, büyük bir hatadır kanaatimizce. Zira, bu ka
nunların aksak tarafları vardır. Demin de belirttiği
miz gibi, bu aksaklıklar, ancak Parlamentoda, mille
tin yetkili temsilcileri huzurunda elbirliğiyle görüşül
meli, elbirliğiyle bir karara bağlanmalıdır. Aksi tak
dirde, bu kanunlar, «savurganlığı önleme» diye, haki
katen güzel bir propaganda vesilesi olmasına rağmen, 
hakikaten Hükümete, sanki eskiden bizim Men-i Is-
rafat Kanunu adı altında bahsedilen kanundan keli
me değiştirilince «Savurganlık» adı altında daha bü
yük yetkiler verilecekmiş, sanki Hükümet çok daha 
büyük işler yapacakmış kanaatini doğurmasına rağ
men, şu Yetki Kanununun içinde savurganlığı önleyi
ci bir tek kelime göremedim. Bununla Hükümet sa
vurganlığı önleyebilir de, hakikaten bir savurganlığın 
içine girebilir de. Bunu önleyici bir tek kelime, geti
rilen kanun tasarısının içinde yoktur muhterem arka
daşlarım. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Kelime yok, 
cümle var. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Bir 
cümle de yoktur, kelime de yoktur, fikir de yoktur. 
Eğer savurganlığı önlemek istiyor idiyse bu kanun ta
sarısının içinde hiç olmazsa prensipler vazedilebilir, 
ortaya konabilirdi. Biz bunları bu kanun tasarısmm 
içinde göremedik. Cumhuriyet Halk Partili muhte
rem arkadaşlarıma söylüyorum, şu kanun tasarısının 
içinde hangi cümle, hangi fikir israfı önlemeye ma
tuftur. Hiçbir tanesine parmak basmamız mümkün 
değil. Doğrudur, Hükümet isterse savurganlığı ve is
rafı önleyici bazı kararları bu yetkilerle alabilir; ama 
dilerse bizim tahminlerimizin .de üstünde, devleti, mil
leti çökertici, israfı artırıcı kararları da alabilir. O hal
de biz sadece «savurganlık» ismi ortaya atıldı diye 
gözü kapalı olarak bu kanuna evet dememiz, böyle 
bir yetkiyi Hükümete devretmemiz mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunlann içinde 
ortadan kaldırılacağı veya Hükümete çok geniş yetki
ler veren bazı kanun maddeleri burada adedi belki 
maddeleriyle beraber 40 - 50'yi buluyor, bu kanun 
maddelerini topyekûn Hükümetin inisiyatifine bırak
tığımız zaman, biz Millet Meclisi olarak «Hâkimiyet 
Kayıtsız Şartsız Milletindir» sözüne ve bunu da se-
dece Millet Meclisiyle milletin kullanacağı sözüne kar
şı gelmiş oluruz. 

Biz, Milli Selâmet Partisi olarak, ister iktidarda 
bulunalım, ister muhalefette bulunalım her yapıcı ko
nuda, her teklifte daima yapıcı olmuşuzdur ve yapıcı 

olmakta da devam edeceğiz; yalnız gözü kapalı hare
ket etmemiz mümkün değildir. 

Biz, şurada getirilen kanunların, Hükümete yetki 
veren kanun taşanlarının içinde, üzerinde serbestçe 
icraat yapabileceği, mesela bir İhale Kanunu hakika
ten değiştirilmelidir; memleketin içinde yapılacak bir
çok yatırımlara, birçok harcamalara, faydalı harca
malara mani olacak niteliktedir. Ama, thale Kanunu
nu istediğin gibi tatbik et diye Hükümete terk etmek, 
bütün yetkileri Parlamentodan alıp Hükümete ver
mek, bize göre makul bir iş, makul bir icraat değil
dir. Hükümet, biz umardık ki, bu kanunlarla ilgili ola
rak çalışmaları Büyük Millet Meclisine takdim etsin. 

Daha önceden defaatle belirttik : Cumhuriyet 
Halk Partisi maalesef geçen muhalefet dönemleri 
içinde bu iktisadi faaliyetlerin nasıl değiştirilmesi, 
nasıl tatbik edilmesi, nasıl yürütülmesi gerektiği hu
susunda en ufak bir çalışma yapmamış, bir kanun 
teklifini dahi Büyük Millet Meclisine takdim etme
miştir. 

Muhterem arkadaşlarını, kanun teklifleri sadece 
Hükümette iken getirilmez. Kıskançlıkla, ben çok iyi 
bir fikre sahibim, Hükümete geldiğim zaman benim 
kanun tekliflerimi tatbik edeceğim ve Hükümette 
iken bunları takip edeceğim, yürüteceğim demek, 
bence uygun bir yol değildir. 

Halk Partisi, bugünkü tutumuyla ve Hükümet de 
maalesef bugünkü yetki kanunu tasarısıyla demek 
istiyor ki : «Ben 27 senedir muhalefette bulundum, 
çeşitli fikirlere sahibim, benim memleketim içinde 
israfı önleyici çok çeşitli fikirlerim var. Şimdiye ka
dar bunları bir kanun teklifi haline getirip Büyük 
Millet Meclisine takdim etmedim. Çünkü, Büyük 
Millet Meclisi benim bu fikirlerimin iyiliğini, güzel
liğini görüp kabul etmiş olsaydı, bundan ancak o dev
rin iktidarları faydalanacaklardı. Şimdi Hükümet de
ğişti, ben bu kanun tekliflerini de acele olarak hazır
layacak durumda olmadığım için Hükümetime bu 
yetkileri vermek istiyorum.» 

Muhterem arkadaşlarım; kabul edersiniz ki, böy
le bir düşünce ciddiyetle bağdaşmaz. Biz, Halk Par
tisinin ve onun temsilcileri ve aynı fikirde oldukları
nı iddia ettiği diğer parlamenter arkadaşlarımız tara
fından kurulu olan Hükümetin Başkanının, «Su kul
lananın, toprak işleyenindir» tarzında bazı iktisadi 

, düşünceleri olduğunu biliyoruz. Yalnız, eğer böyle 
bir kanun teklifi Büyük Millet Meclisine takdim edil
miş olsaydı, her halde biz buna kesinlikle karşı çı
kardık. Hele bu düşünceye sadece biz değil - ben 
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eminim - Hükümet kanadını teşkil eden partinin için- I 
de bulunan bazı arkadaşlarıma, bk çak arkadaşla- I 
rmam da karşt çıka*lasdı. I 

Fakat, muhakkak ki, bu fikirleri söyleyenler ol- I 
duğuna göre, bu fikirleri destekleyecek insanlar da I 
bulanacaktır. Yalnız, biz böyle bir kanun teklifine I 
evet demezdik. I 

Bu yetki kanunu ile Hükümet, gerektiğinde, «su I 
kullananın, toprak işleyenindir» hükmünü tatbik ede- I 
Mir . Biz öyle bir kanunu... I 

GÜNAY YALIN (Ordu) — İnşallah! 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Bu «inşallah» dediklerinizi gayet tabiidir ki, yazın, I 
Büyük Millet Meclisinde gelin görüşelim, hep bera- I 
her karara bağlayalım. Ama, bu gibi mühim meşe- I 
Teleri acelecilikle, üstü örtülü, ne olduğu belli olma- I 
yan bazı siyasi - ne bileyim, yanlış kelime kullan- I 
mak istemiyorum - herkesin anlamayacağı, üstü ka- I 
pah geçecek olan bir tarzda, kimse farkına varma- I 
dan geçiştirmek biç bir zaman doğru olmaz. Biz bu- I 
mut için Hükümetten ve Hükümetin kanadım teşkil I 
eden partiden, ıbu kanun tasarılarını teker teker bu I 
Meclise getirmelerini, Yüce Mecliste bu meselenin I 
bütün milletvekilleri ve bütün siyasi parti grupları I 
tarafından inceden inceye tetkik edilerek geliştirilme
sini ve arkasından da bu kanun taşanlarının süratte I 
kanunlaşmasını veya memlekete faydalı olacak tarz- I 
da değiştirilmelerini tavsiye ederiz, teklif ederiz. Bi- I 
zim bu konuda- kanun tekliflerimiz var. Bizden son- I 
ra diğer arkadaşlarımız da kanun teklifleri vermişler. 
Gelin elbirliğiyle süratte bu kanunları burada görü- I 
selim. I 

Sayın Başbakan, bundan önceki konuşmalarında, I 
kapah kapılar arkasında karar verilmesine karşı ol- i 
duğunu, defaatle söylemişti. Muhterem arkadaşlarım, I 
biz şimdi bu kanun tasarısı ile yetkileri Hükümete ıbı- ji 
raktığımız zaman, Hükümetin alacağı kararlar kapalı I 
kapılar arkasında görüşülecektir. Bunun için MİM I 
Selâmet Partisi olarak biz, bu kanun tasarısının ace- I; 
lecüjkle ve memleketin iktisadi hayatım hangi yöne I 
sevk 'edeceğini bilmeden Hükümete çek büyük yet- I 
k i e r vereceğini ve Parlamentoyla memleketin, dev- I 
tefen* iktisadî fiaafiyetierbıi koparacağını düşünerek, \ 
bu kanun tasaosını olumlu, müspet bulmuyoiiız. Bu- I 
nua tejkrar, teker teker ele atanarak işlenmesini, bu t 
konuda' da bizim her türlü desteği her zaman göstere- I 
eeğanaai tekrar Yüce Parlamentoya arz eder, hepinizi I 
hürmetle selamlarım. (MSP ve MHP sıralarından al- I 
taşlar) I 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KaramoMa-
oğlu. 

MALtVE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
( C Senatosu Kayseri Üyesi) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Süte- 20 dakika Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Saym Başkan, sayın 
milletvekilleri, «Kamu yönetiminde ve harcamaların
da etkinlik ve verimingi sağlamak ve savurganlığı 
önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve mali ön
lemler hakkında yetki kanunu tasarısı» hakkındaki 
görüşlerimi kısaca, yapılan eleştirileri de gözönünde 
tutarak, Yüce Heyetinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce şunu kısaca belirtmek 
isterim ki, kamu yönetimimiz, aradan geçen yıllar 
içinde, ıbu yönetimi yönlendiren yasalarda gerekli ko
şullara göre gerekli değişikliklerin yapılmamış olma
sı yüzünden, bugün etkinliğini ve verimliliğini büyük 
ölçüde kaybetmiş bulunmaktadır. Aynı nedenle, bu 
yönetim içinde önemli bir yer tutan mahalli yönetim 
de giderek gücünü kaybetmiştir. Bu iki durum, kamu 
yönetiminde etkinlik re verimliliğin kaybolması ya
nında, büyük bir savurganlık olarak karşımıza çık
maktadır. Kamu yönetiminin her düzeyinde (genel 
ve kalma bütçeye dahil dairelerde ve KİT'lerde) bu
nun örneklerini görüyoruz. En somut örneği olarak, 
yıl sonlarında ödenek yanmaması için harcamalarda-
M artışı burada ifade etmek isterim. 

Elimizdeki istatistiklere göre, yıl sonunda,, şimdi
ye kadar yapılan uygulamalar nedeniyle bu yüzden 
ödenek kullanımındaki artışın 2,5, bazan da 4 katı 
bulduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı nedenle, Artırma 
Ekşilime ve İbate Kanununun bugünün gerçeklerinin 
çok dışında kalmış olması nedeniyle, devlet alımla
rının yapılması ye eldeki fonların kullanılması da bu
na benzer sonuçlan beraberinde getirmektedir ve bü
tün bunlar kamu fonlarının en iyi biçimde kullanıl
ması, yani bu fonlarla daha çok mai elde edilmesi ve 
daha çak hizmet üretilmesi ilkesinin işlemesini engel
lemektedir ve bütün bunlar, aynı zamanda, büyük bir 
zaman kaybı ile bürokrasinin çıkarlarının şikâyet ko
nusu olacak şekilde yavaş işlemesine yol açmakta
dır. 

İşte bugün Yüce Meclisin önünde bulunan bu ta
san, bir yetki kanunu çerçevesinde bu konulara bu
günün koşullarına cevap arama amacım taşımakta
dır. 
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Değerli arkadaşlarım, Hükümet bu tasarıyı geti
rirken, Anayasanın 64 ncü maddesinin gereklerini 
bütün ayrıntılarıyla ve içeriği ile gözönünde tutmuş
tur. Bu maddede. «Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
nunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. 
Yetki veren kanunda, çıkarılacak kararnamelerin 
amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma 
süresinin ve yürürlükten kaldırılacak kanun hüküm
lerinin açıkça gösterilmesi ve kanun hükmünde ka
rarnamede de yetkinin hangi kanunla verilmiş oldu
ğunun belirtilmesi lazımdır» denilmektedir. 

önümüzdeki tasan, bu gereklere tam uygun ola
rak hazırlanmıştır. Tasarının 1 nci maddesinde amaç, 
2 nci maddesinde kapsam, 3 ncü maddesinde ilkeler, 
4 ncü maddesinde yetki süresi ve nihayet 5 nci mad
desinde de yetki kapsamına giren konular açıklıkla 
ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Bu nedenle, tasarı üzerinde eleştiride bulunan ar
kadaşlarımızın, özellikle Sayın Oral'ın, bu tasarının 
Anayasaya uygun olmadığı konusundaki görüşlerine 
katılmak olanak dışıdır. Bu görüş Bütçe Komisyo
nunda da ortaya konulmuş, tartışıldıktan sonra, mu
halefeti oluşturan arkadaşlarımız da bu iddialarından 
vazgeçtiklerini beyan etmişler ve ayrıca, tasarının son 
şeklini almasına katkıda da bulunmuşlardır. Böyle 
iken, Sayın Sümer'in burada bu iddiayı tekrar orta
ya koymuş olmasını yadırgamamak mümkün değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım, neden olarak üzerinde du
rulan noktalar, tasarının kapsamının genişliğiyle da
ha çok ilgilidir ve «bu haliyle, yani tasarının kapsa
mı geçmiş olduğu için, Hükümet, âdeta Parlamento
yu devre dışı bırakmıştır» denilmektedir. Oysa, biraz 
önce de arz ettiğim gibi, Hükümet, tasarısında, Ana
yasanın bu konuda öngördüğü koşulları tümüyle ye
rine getirmiş olmaktadır. 

Anayasada yetki kanununa, böyle bir yetkiye yer 
veren bir hükmün bulunması bir tartışma konusu 
olabilir; fakat arkadaşımızın iddiaları bu yönde de
ğildir ve bu, Anayasamızda yer alan hükmün kulla
nılmasıyla ilgilidir. Oysa, kendisinin üyesi bulundu
ğu parti, aynı maddeyi daha önce kullanarak, bir 
yetki kanunu çerçevesi içinde, Devlet Personel Kanu
nunda büyük değişiklikler yapmak yoluna gitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Oral gibi, Sayın Ka
badayı ve Sayın Karaosmanoğlu da yine aynı nokta 
üzerinde durmuş bulunuyorlar ve bu kanunun Ana
yasanın 64 ncü maddesini aştığım ileri sürmüş bulu-
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nuyorlar. Oysa, biraz önce de arz ettiğim gibi, böyle 
bir durum sözkonusu değildir. 

Sayın Karamollaoğlu, bu kanunda, (adında sa
vurganlıktan söz edildiği halde) savurganlıkla ilgili 
hiç bir hükmün yer almadığını ifade ettiler. Oysa, ta
sarının, 2 nci maddesinin a ve b fıkralarında bu konu 
açıklıkla ortaya konmuştur. 

Sayın Karamollaoğlu ayrıca, bu iddialarını sür
dürerek, bunun ileride «toprak işleyenin, su kullana
nın» gibi bir sonuca dahi götürebileceğinden bu kür
süde söz etmiş bulunuyorlar. Bunu hangi anlayış için
de ve ne amaca dönük olarak söylediklerini de kes
tirmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, Hükümetçe 
sunulan tasarının Anayasanın 64 ncü maddesinde ön
görülen ilkelere tamamen uyduğunu ve bu tasarı Yü
ce Heyetinizin onayına ulaştığı takdirde, bu çerçeve 
içinde düzenlenecek kararnamelerle yürürlükteki ka
nunlarda yapılacak değişikliklerin, Türkiye'de yöne
tim alanında bugün karşı karşıya bulunduğumuz 
önemli bir sorunun, yani yönetimin etkinlik ve verim
liliğinin artırılması sorununun ve aynı zamanda ka
mu fonlarının daha iyi kullanılması suretiyle, bugün 
her düzeyde çok yaygın olan savurganlığın önlenme
si açısından büyük bir aşama olacağı kanısındayız. 

Bu görüşümü bu vesile ile Yüce Heyetinize tekrar 
sunuyor, hepinizi saygılarla selamlıyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Şahsı adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, bu

yurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Köylüoğlu, süreniz 10 dakikadır efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, hepinize 
saygılarımı arz ederim. 

«Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkin
lik ve Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı önlemek 
Amacıyla Alınacak Ekonomik ye Mali önlemler 
hakkında Yetki Kanunu Tasarısı» üzerindeki bizim 
görüşümüz şudur : 

Hükümet, 23 kanunda yüz küsur maddeyi değiş
tireceğini söylemekte ve bununla, şu kanun tasarısı
nın başlığındaki hususları yerine getireceğini vaat et
mektedir. 

Konumuzu Anayasa hukuku ortamında değerlen
direbilmek için; millet egemenliğine dayanan yetkile
rin, nasıl ve hangi organlar tarafından kullanabilece
ği hususunu incelemek gerekiyor. 



M. Meclisi B : 127 4 . 4 . 1978 O : 1 

Anayasanın 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında; 
«Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara 
göre, yetkili organlar eliyle kullanır» hükmü bulun
maktadır. 

5 nci maddesi ise; yasama yetkisinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ait olduğunu ve bu yetkinin 
devredilemeyeceğini tespit etmektedir. 

Bu esasa göre, yürütmenin yasamadaki rolü, sa
dece kanun tasarısını teklif etmekten ibaret kalmakta
dır. Yürütme görevini tayin eden 6 nci madde; «Yü
rütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir» hük
münü taşımaktadır. 

Bu esasa göre, yürütmenin görevi asli değil, ka
nunlar çerçevesinde yerine getirilebilir. 

Anayasanın, değiştirilmiş olan 64 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası; «Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun
la, belli konularda Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkarmak yetkisi verebilir» şeklin
de istisna1! bir hüküm getirmiştir. Bu hükme göre yü
rütme, genel olarak yasama niteliğinde kararname çı
karma yetkisiyle teçhiz edflemez. Ancak, belirli ko
nuda Bakanlar Kuruluna düzenleme yetkisi verilebi
lir. 

İkinci fıkra bununla da iktifa etmemiş; «Yetki 
veren kanunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, 
kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin 
belirtilmesi lazımdır» şartlarım koymuştur. 

€4 ncü maddenin 2 nci fıkrasının koyduğu, «belli 
konularda amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi 
kullanma süresinin belirtilmesi lazımdır» şeklindeki 
koşullar, yürütmenin kanunlar çerçevesinde vazife 
görmesi esasını ve 5 nci maddenin «yasama yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir ve devredile
mez» prensibine önem vererek gözde tuttuğunu ve 
yetkimin ancak istisnai hallerde, hangi gaye ile ve
rildiği ve ne ölçüde verildiği ve ilkelerinin neler ol
duğunu vuzuha erdirmek ve açıklamak suretiyle yü
rütmenin yasama yetkisinin teçhiz edilebileceğim 
göstermektedir. 

Bu kanunlar, senelerle mukayyet olmaksızın, hal 
ve takibi icabeden bir konuyu düzenlemek gayesini 
taşımaktadır, geçici bir sorunun hallini değil. Yetki 
konuları, ancak geçici sorunların halli için başvuru
lacak bir yasama yoludur. Anayasanın 64/2 nci mad
desi, «yürürlükte kalacağı zaman yetki kanununda 
tasrih edilir» demekle, bundan sürekli sorunların hal
li için bu yola başvurulamayacağı açıkça anlaşılmak
tadır. 

Anayasanın 5 nci maddesi, yasama yetkisinin dev
redilemeyeceğini amirdir. 1488 sayılı Kanunla, bu 
temel hükme belirli şartlar içinde istisna konmuştur. 
Görüşmekte olduğumuz bu kanunlar istisnai hükmün 
tatbikini gerektirmez. Kanun kuvvetinde kararname, 
sabit hukuk kurallarıyla takibine imkân olmayan, sey
yal ve akıcı sorunların hükümetçe hallini sağlamak 
içindir. 

Yetki kanununun konusu böyle değildir. Yürür
lükten kaldırılan maddeler açıkça gösterilmelidir. 
Anayasanın 64 ncü maddesi bunu emretmektedir. 
Yasama yetkisinin devrini ifade edecek olan yetkile
rin hükümete verilmesi, anayasal hukukla ve bizim 
Anayasa düşüncemizle bağdaştırılamaz. Üzerinde has
sasiyetle durmamız gerekir. 

Sayın Hükümet bu yetkileri aldığında şu husus-. 
lan gerçekleştireceğini Söylemektedir. İktidar olma
dan evvel de, Sayın Hükümet, bir çok hususları, hü-! 
kümet olduğu takdirde halledeceğini beyan etmişti; 
ansa aradan geçen üç aya rağmen, vaat ettiği ve taah
hüt ettiği bazı hususlar yerine getirilememiştir. Me
selelerin halli, bu kanunların değiştirilmesine bağlı 
değildir. Evet, doğru, şartlar değiştikçe kanunların da 
değiştirilmesi lazımdır, bunu kabul ediyoruz, inanıyo
ruz; ama bence, şu mevcut kanunlar iyi tatbik edildi
ği takdirde, vazı kanunun amacına uygun tatbik edil
diği takdirde, bu denilen hususların, bu kanunlarla 
sağlanacağı inancındayım. 

Efendiler, bu yetki bize aittir; bugün siz istiyor
sunuz, yarın da bunu biz isteriz; ama ben, hepimiz 
için şunu diyorum ki, gelin, bu yetkileri bu kadar ge
niş kapsamlı vermeyelim. Peki, sonunda biz ne yapa
cağız?.. Hükümet, bizim seçtiğimiz, bizim itimat oyu 
verdiğiniz hükümet bunları istediği gibi düzenleye
cek... Ne düzenleyecek, ne getirecek, ne değişiklik ya
pacak?.. Benim bunu bilmem lazım. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Deneye
lim, deneyelim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Deneye deneye bu hale geldik. Denenmiş bir şey bir 
daha denenmez. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Memleket, sizi 
deneye deneye bu hale geldi. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Onun için, yetki kanunu, demin arz ettiğim Anaya
sanın maddeleri muvacehesinde, istisnai olaraktan ka
bul edilmiş ve verilmiştir. Şimdi, biz getiriyoruz, «23 
kanunda 100 küsur maddeyi değiştir» diyoruz. Bu ol
maz. Ben, «Bu şekildeki yetkiyi hükümete tanımamız 
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sakıncalı» diyorum. Bugün size diyorum, yarın da biz 
isteriz; ama sizin için de, bizim için de, Meclis olarak 
bunu doğru bulmuyorum. Bunun için de, savurgan-
Iıkmış... Savurganlık nasıl önlenecek? Şimdiye kadar 
bu kanunlarla, istemişe savurganlık önlenmez mi idi? 
önlenirdi... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Niye önleme
diniz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Biz önlemediysek, siz, «Önleyeceğiz» diyecektiniz, 
işte önleyeceksiniz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Önleyeceğiz ön
leyeceğiz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Ama, bu kanunları, bu yetkiyi biz buraya getirelim... 
Bu kanunlar, bütün kamuyu ilgilendiren ve bütün bu 
dediğimiz amaçları ilgilendiren çok geniş kapsamlı 
kanunlardır. Bu yetkiyi bu Hükümete vermemiz, bu
gün sizin Hükümete, yarın da bizim hükümete ver
memiz sakıncalıdır. Ben bunun üzerinde duruyorum, 
ben bizim hakkımızın devri hususunda duruyorum. 
Yoksa, hükümetler ebedi değil; bugün, siz varsınız, 
yarın biz geleceğiz. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Gelemeyeceksi
niz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, hatibin rahat ko
nuşmasına imkân verin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Biz de öyle iktidara geldik, biz de «1981'e kadar gi
deceğiz» dedik ama; 5 ay içerisinde hak île yeksan ol
duk. Ben geçenlerde bu kürsüden de söyledim (bizim
kilere de Söylemiştim), dedim ki : «Anarşi meselesi 
var; başsorun budur, bunu hallederseniz devam eder
siniz.» Eğer siz hallederseniz, siz de muayyen bir müd
det devam edersiniz; ama bunu halledemezseniz bu 
bitmiştir ve bitecektir. Artık mîlletin bu hususta ta
hammülü ve takati kalmamıştır. «Savurganlıktır, eko
nomik darboğazdır.» Bunlar ikinci sorundur. Benim 
için başsorun, anarşi meselesidir, can ve mal emniyeti
dir; gelin bunu halledelim, ondan sonra hükümet siz 
olun, biz olalım... Mesele, memleketin huzurudur, em
niyetidir; hepimizin arzusu budur, milletvekili olarak 
üzerimize düşen vazife budur. Bunu yapmadığımız 
müddetçe, biz de vazifemizi yapmamış insanlar du
rumundayız, huzursuzuz... 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, ben bunu şu - bu hükümet ola

rak düşünmüyorum. Bu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yasama yetkisidir, gelin bunu böyle geniş kap
samlı vermeyelim, devretmeyelim. Evet, doğru, istisna 
hükümleri vardır, verilebilir; ama böyle değil. Ancak 
demin arz ettiğim hususlarda verilebilir. Bu şekilde 
vermemizi, ben bizim geleceğimiz bakımından sakın
calı buluyorum. 

Bunu böylece arz eder, saygılarımı sunarım. {Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Son söz Sayın İlhan Ersoy'un. 
Buyurun efendim, süreniz 10 dakikadır. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; üzerinde görüşme yapılan sa
vurganlıkla ilgili kanun tasarısı, bizim anladığımız 
manada yetki kanunu tasarısı hakkında kişisel gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunla, kamın hükmün
de kararname çıkarılması Hükümete yetki olarak ve
rilmesi istenen hususların bir kısmı aylardan, yıllar
dan beri bu Parlamentoyu meşgul etmiş konulardan
dır. ilk maddede, yani A ve B fıkralarında yer alan 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2490 sa • 
yılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu değişikliği, 
bunlardan bir örnek olarak gösterilebilir. 

Gerçekteni 'bu kanunlar çok eskidir, eskimiştir, 
düzeltilmesi lazımdır. Ancak, bunu düzeltmenin yolu, 
yetki kanunu tasarısı getirerek, bunu hükümet elinde 
istenildiği şekilde, o veya bu biçime sokmak değildir. 

Haddizatında, Artırma Eksiltme ve İhale Kanu
nu ile Muhasebeci Umumiye Kanununu değiştiren 
kanun teklif ve tasarıları, geçmiş Meclisler dönemin
de bu Parlamentoya gelmiş, çeşitli komisyonlarda gö
rüşülmüştür. Bununla da kalınmamış, bu dönemde 
7.7.1977 tarihinde tarafımdan verilmiş olan «Devlet 
İhale Kanunu teklifi» esas itibarıyla bu konuyu hal
leder mahiyettedir. Ancak gelin görünüz ki, komisyon 
bir türlü bu ciddi kanunları, herkesin beklediği ka
nunları, bir an evvel çıkması lazım gelen kanunları in
celemez, «yetki kanunu ile bu işi hükümet yapsın» 
der. 

Değerli arkadaşlarını, bir tarafta bu kanunlar, ben» 
denizin şu anda adını andığım Devlet İhale Kanunu 
teklifi, 3 tane komisyona Yüce Başkanlık tarafından 
havale edilirken,' bu kanun hakkında kararname çı
karma yetkisini veren çok daha geniş kapsamlı bir 
kanunun, bir yetki kanununun, sadece ve sadece Büt
çe ve Plan Komisyonuna havale edilmesini nıantığım-
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la bağdaştıramıyorum, teamüllere uyduramıyorum, 
İçtüzük hükümleri ile hiç bağdaştıramıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kanun çıkarmak Yüce Meclis
lerin hakkıdır. İktidarlar elbette, hizmetlerini görebil
mek için kanun çıkarmada bazı gayretleri gösterecek
lerdir; ama Anayasa hükümlerini, İçtüzük hükümle
rini, teamülleri çiğneyerek kaptıkaçtı kanunlar çıfcar-
makla değil. 

Değerli arkadaşlarım, çok değerli Maliye Baka
nı arkadaşımız, televizyonda da sık sık beyan buyur
dukları gibi, çok etraflıca anlattıkları, hepimizin dik
katle d Memesini sağladıkları bu konular yanında, 
64 ncü maddeden bahsederken, Hükümetin yetki ka
nunu çıkarma hakkının olduğunu, bunun aşılmadığı
nı filan söylediler. Bir hususu zannediyorum ki unut
tular, unutmuş göründüler. Yetki kanunları da, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulan kararnameler 
de diğer kanunlardan farklı bir muameleye tabi tutu
lamaz. Ancak, görüşüldüğü komisyonlarda öncelikle 
görüşülmesi hakkı vardır, Genel Kurulda öncelikle 
görüşülmesi bahis konusudur; ama İçişleri Komisyo
nunu, Bayındırlık Komisyonunu çok yakından ilgilen
diren bir Devlet İhale Kanununun sadece Plan Ko
misyonundan geçirilmesi, Anayasanın bu hükmüne ay
kırıdır, İçtüzüğe de aykırıdır, teamüllere de aykırıdır. 

Djğer kanunlar üzerinde ayrı ayrı durmak istemi
yorum. Ancak, «İşçi Sigortaları Kurumu» adıyla anı
lan 4792 sayılı Kanunda yapılması istenilen değişik
lik konusunda yetki vermeyi düşünüyorsak, bu ko
nunun da Sağlık İşleri Komisyonundan mutlak su
rette geçirilmesi lazımdır. Bu ve benzeri pek çok veci
beyi yerine getirmeden, Plan Komisyonundan alel
acele kanunu çıkarıp buraya getirmenin, ben, Ana
yasamıza aykırı olduğunu bir defa daha beyan etmek
le ilgilileri uyarma vazîfemi yaptığımı sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanımız, 
Personel Kanununda yetki kanunu çıkardığımızı söy
lediler, Hükümete yetki veren, kararname yetkisi ve
ren bir kanun çıkardığımızı söylediler. Doğrudur. Vak
tiyle bu kanunu çıkardık; iyi mi ettik, kötü mü et
tik, o başka mesele, tyi etmediğimizi görüyoruz. Bu 
yetki kanununa dayanarak, kısa iktidarınız zamanın
da TRT'nin başına bir «Cem Sultan» problemi getir
diğinizi de biliyoruz, hâlâ ayıklayamadığınız, ayıkla-
yamadığımız problemi getirdiğinizi de biliyoruz. 

Bu getirmiş olduğunuz yetki kanunu, sanıyorum 
ve umuyorum ki, iktidarınız tarafından tatbik edile
meyecektir, belki sizden sonra gelen iktidar tatbik et-

Bu itibarla, sizden rica ediyorum, sizlerden sonra 
itecek iktidarların ne yapacağını bilmeden, gelişigü
zel yetki vermeye kalkışmayalım değerli arkadaşlarım. 
^GHP sıralarından «O sizin teselliniz» sesleri) 

İstediğiniz kadar konuşunuz, dinliyorum ve ben 
de fikrimi beyana devam ediyorum. Bizim vazifemiz 
uyarmaktır muhalefet olarak, siz istediğinizi yapınız, 
hatta işlediğiniz zaman, bu hatadan denemediğinizi 
gördüğünüz, başınızı taştan taşa vurduğunuz zaman 
yine yardımcınız biz olacağız. (CHP sıralarından 
«'Bravo» sesleri) 

Bu kanunun, kamu yönetiminde ve harcamaların
da etkinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı 
öreîemek amacıyla çıkarıldığı söyleniyor. Savurgan
lığı önlemeyi hedef alan bu kanun teklifini getiren... 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Süleyman'dan kur
tarıyoruz. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Lütfediniz dinle
yiniz, bir şeyler öğrenmemiz mümkündür; bizim siz
den, sizin bizden. 

Hükümetin, kurulduğundan bu yana iç gezilerle, 
dış gezilerle yaptığı savurganlığı tarif etmek mümkün 
değil. Savurganlığı önleyeceğini ileri sürdüğünüz bu 
yetki kanununu çıkaran Plan Komisyonu, bu kanu
nu çıkardığı akşam, 50'ye yakın üyesiyle Kıbrıs'a git
ti. Savurganlığı önlemeye mi gitti, anlayamadım. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Savurganlığı ön
leyeceğinden bahsettiğiniz bu kanunu çıkarmak iste
yen iktidarınız, iktidar olduğunuzdan bugüne, 8 defa 
Meclisi çalıştırmamak suretiyle, bugünkü çalışmalar
dan kaçmak suretiyle, Yüce Meclise harcanan mil
yonları, milyarları unutturmak suretiyle, şuradan de
min kaçarak savurganlığı nasıl önleyecek? Ben bunu 
düşünüyorum değerli arkadaşlarım. (AP sıralarından 
«•Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve 

verimlilik sağlamak ve... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
konuşmacı Komisyonla ilgili bazı konularda beyan
da bulundu; bu sözleri açıkhğa kavuşturmak için 
söz istiyorum. 
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meye kalkacaktır. Çünkü, kaç gün daba artmanla ola
cağınızı Allah'tan başka 'bilen yok. 

BAŞKAN — Maalesef mümkün değil, son söz 
mflletvekilinindir. 

Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik 
ve verimlilik sağlamak ve savurganlığı önlemek 

amacıyla afaıacak ekonomik ve mali önlemler hak
kındaki yetki kanunu tasansmm görüşmelerine de
vam ettik ve tamamladık. 

Şimdi, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bit
miştir. Tasarının maddelerine geçflmesini oylarını
za sunacağnn. 

m . — YOKLAMA 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, ad 
okunmak suretiyle yoklama istiyoruz, çoğunluk .yok. 
(AP sıralarından «çoğunluk yok» sesleri) (10 millet
vekili ayağa kalktı) 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, iş
leme geçtiniz. 

BAŞKAN — Evet Sayın Cebe, siz ne diyorsunuz 
efendim? 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, za
bıtları incelerseniz «işleme geçtim» dediniz. 

BAŞKAN — Dikkatle dinleyiniz Saym Cebe, 
«geçtim» demedim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Saym Başkan, za
bıtları incelerseniz oylamaya geçtiğinizi göreceksiniz. 

BAŞKAN — Ben kullandığım kelimeleri biliyo
rum Saym Cebe.; 

10 kişiyi tespit etmem gerekiyor efendim. Lüt
fen isimleri rica ediyorum: (CHP sıralarından «zil
leri çalın Saym Başkan» sesleri) 

Yoklamaya geçince çalacağız. 

Sayın Eteni Ezgü, Saym Güngör Hım, Saym Ka
ya Çakmakçı, Saym Ahmet Saym, Saym Mustafa 
Eşref oğlu, Saym İlhan Ersoy, Saym Orhan Ukıçay, 
Sayın Gültekin Kızıhşık, Saym Ömer Barutçu, Sa
ym Koksal Toptan. 

İçtüzük hükümlerine göre arkadaşlarnmzm iste
ğini yerme getiriyorum. Ad okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklamaya başlandı.) 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Saym Başkan, 

bir önerge veriyorum. Burada yoklama süresince 
10 arkadaşın bulunması gerekir, 8 arkadaşımız var 
efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Burada idiler ve 
yoklamaya iştirak ettikten sonra dışarı çıktılar. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sonuna kadar 
bulunmaları gerekir. 

BAŞKAN — Saym Birgit, yoklamaya 10 arkada
şımızı dafaü ediyoruz efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, ke
rem edin, yani 10 arkadaşın 10'u da ayrılsa... 

BAŞKAN — Yoklamaya devam ediyoruz efen
dim. 

Lütfen, önergem 

izi okutacağım. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) 
okunsun efendim. 

BAŞKAN — Evet evet, 
Yoklamaya devam ediyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunkığumuz yoktum 
5 Nisan 1978 Çarşamba günü saat 15.00te ya

pılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısından sonra toplanılmak ve gündemde yer alan 
konuları sırasıyla görüşmek üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19.10 
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Vn . — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüzün, sigara ka
çakçılığına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Baka
nı Tuncay Mataracının yazılı cevabı. (7/180) 

2 . 2 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel Bakam 
Sayın Tuncay Mataracı tarafından yazılı olarak ce-
vaplandırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla rica 
ederim. 

Sivas Milletvekili 
AK Gürbüz 

1. Geçen hükümet döneminde kaçak Amerikan 
sigaralarımı! önemli bir ölçüde piyasadan çekildiği 
Ve bir adet kaçak Amerikan sigarasının 60 TL. na 
satıldığı gazetelere kadar intikal eden bir gerçektir. 
Yine gazetelerden öğrendiğimize göre aynı kaçak 
Amerikan sigaraları şimdi piyasada bollaşmış ve ta
nesinin fiyatı 15-20 TL. na kadar düşmüştür. Bu 
husus Sizce gerçek midir? 

2. Gerçek ise, bunun sebeplerini izah eder misi

niz? 

3. Değil ise, gazeteleri tekzip niye etmediniz? 

4. Kaçak Amerikan sigaralarının piyasada ser
bestçe satılması konusunda ne gibi tedbirler düşünü
yorsunuz? 

TC 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 30 . 3 . 1978 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Güm. İşi. Şb. Md. K / l : 
649/145 - 29496 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(Genel Sekreterliği) 

6 . 2 . 1978 günlü, Kanunlar Müdürlüğü sözlü, 
7/180-1331/6894 sayılı yazılarınız ekinde alman Si
vas Milletvekili Ali Gürbüz'ün 2 . 2 . 1978 günlü 
sigara kaçakçılığına ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabı aşağıda arz olunmuştur. 

Tuncay Mataracı 
Gümrük ve Tekel Bakam 

Önergede ileri sürülen hususlar tamamen bir iddi
adan ibarettir. Gazetelerde yayınlanan bütün haber
leri dikkatle takip edilmekle beraber herhangi bir po
lemik yaratmamak için her haberi tekzip etmek gibi 
bir yol seçilmemektedir. 

Kaçakçılıkla mücadele hususunda diğer ilgili ku-
ruluşlarlada işbirliği yapılmakta ve birlikte etkin ted
birler alınmaktadır. Esasen kaçakçılığın önlenmesi 
ve kaçakçılıkla mücadeleyi şiar edindiğimizi bu ve
sileyle bir kere daha belirtmek isterim. 

Ayrıca bugüne kadar Bakanlığıma iletilen olaylar 
adli mercilere intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerini rica eder saygılarımı sunarım. 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Zon
guldak - Karabük - Yenice bucak müdür vekiline 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın 
yazılı cevabı. (7/202) 

8 . 3 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın İr

fan Özaydınlı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delalet buyurulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak 

1. Zonguldak ili, Karabük ilçesi, Yenice buca
ğının müdür vekili ve karakol komutam Jandarma 
Astsubay Çavuş Hamdullah Dönmez'in, bir vatanda
şın sabıka kaydının araştırılmasında, hiç bjr sabıka 
kaydı olmamasına rağmen «Atilla Karafcırık MHP 
yanlısı olduğu için işe girmesinde sakınca vardır» 
şeklinde resmi evrak tanzimi kanunsuzluk ve parti
zanlık örneği değil midir? 

2. Bu kişi hakkında disiplin yönünden tahkikat 
açtırmaya veya yerim değiştirmeyi düşünür müsü
nüz? 

3. Bir bucak müdür vekili ve Jandarma Komu
tanının, vatandaşı MHP'li veya MHP yanlısı göste
rilerek suçlaması ve ekmeğiyle oynanması idarenin 
tarafsızlığı ile bağdaşır mı? 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

Per: 7504-3867-78 Tyn. 
Ş. Astsb. Ks. 

31 , 3 ± 1978 

Konu : Çorum Milletvekili Sa
yın Mehmet Irmak'ın soru öner-

MiUet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 20 Mart 1978 
tarih ve Kanunlar Müdürlüğünün 7/202-1482/8051 
sayılı yazılan. 

Çorum Mflletvekili Mehmet Irmak tarafından İç
işleri Bakanlığına yöneltilen 8 Mart 1978 tarihli ya
zılı soru önergesi üzerine, mahallinden yaptırılan tet
kik ve tahkik neticesinde edinilen bilgiler aşağıda su
nulmuştur. 

1. Türkiye Demir Çelik Karabük İşletmesine iş
çi olarak girmek isteyen Atilla Karakırık'ın adlî, si
yasi, idari, ahlaki ve ailevi durumu itibarıyla mües
sesede istihdamında mani haMnin bulunup bulunma
dığının tahkikinin istenmesi üzerine; bucak Müdür 
Vekili Jandarma Astsubay Çavuş Hamdullah Dön
mez tarafından, müracaat sahibinin siyasi faaliyetle
rini belirtmek bakımmdan, adı geçenin MHP yanlısı 
olduğunun bildirildiği anlaşılmıştır. 

2. Müracaat sahibi Atilla Karakınk tarafından 
Valiliğe yapılan başvuru üzerine andan bucak müdür 
vekili astsubay hakkında düzenlenen soruşturma 
dosyası Karabük İlçe İdare Kuruluna gönderilmiş 
olup henüz bir karar ahnmamıştır. 

3. Karabük İlçe İdare Kurulunun vereceği ka
rara göre gerekli yasal işlemin yapılacağım, soruş
turmanın selameti bakımından görev yerinin değişti
rildiğini arz ederim. 

İrfan Özaydıntı 
İçişleri Bakam 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

127 NCt BİRLEŞİM 

4 , 4 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhuı1baı§lkanlığı tezkeresi!, 
2. — Meclis Araştırması önergesi. 
3. — Genel Görüşme önergesi. 
4. — Millet Meclisi Başkanlığının milletvekillerine 

izin verilmesine ilişkin tezkeresi. 
5. — İçtüzüğün 38 ntöi maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma" Önergeleri 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3 

SEÇİM 
1, — Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçi

mi (1Q/17) 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 

arkadaşının, gözaltına alınan bazı kişilere işkence 
yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 
'88 nei, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/18) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada

şının, Doğu ve Güneydoğu bölgelenirakı sorunları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğümün 10Q ve 101 noi maddeleri uyarınca foir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 

2. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 9 ar
kadaşımın, Ege ftültün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarım saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nıöi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
iİ$kin önergesi. (10/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Istan-ı 
bul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in bir bankayı zarara 
Uğrattığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/47) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, 1.8.1977 
günü Mecliste olay çıkaran dinleyicilere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/48) (*) 

3. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez* 
in, 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlık çalış
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi, 
(6/49) (*) 

4. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Ay-i 
valık - Vakıflar Kampına Miskin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/50) (*) 

5. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'm, din gö
revlilerinin hafta tatili sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/51) (*) 

6. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Milli Güvenlik Kurulunun toplanmayış nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/52) (*) 

7. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, zam-? 
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/53) (*) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, yargıç ve savcıların can güvenliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/54) (*) 

9. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, Van 
depremi felaketzedeleri için açılan yardım kampanya* 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/55) (*) 

10. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Cia -. Kontr - Gerilla ve Türkiye adlı kitapta bahse
dilen Kontr - Gerilla örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/56) (*) 

11. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'm, yurt 
dışına gönderilen din görevlilerine ilişkin Başbakan-» 
dan sözlü soru önergesi. (6/57) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir. 



12. — Kocaeli Milletvekilli Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

13. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

14. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

15. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

18. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

19. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

2Q. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

21. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

22. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

23. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

24. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

25. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi, (6/39) 

26. — İstanbul Milletvekili Turan Koçafın, bazı* 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

27. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

28. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa* 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları* 
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/42) 

29. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğhı'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları^ 
jıa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

30. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men-» 
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

31. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I , — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et

kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın» 
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu» 
(1/97) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

2. — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)* 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21, 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14,2.1978) 



5. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasımn yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarnbra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11.— C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 

Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M, 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . ?.. 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978) 

• 15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

X 16. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletler-; 
arası imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanu
na ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına dair Andlaşmasının uygun gö
rülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 .1970 
tarih ve 1265 saydı Kanunun 1 nci ve 2 nci madde
leri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları rapor-! 
lan. (1/50) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi: 3.3.1978) 

17.; — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad-i 



desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7. 3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet KÖylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

19. — Sivas Milletvekili Azimet KÖylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
noi maddesinin ikindi fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

20. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

21. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
KÖylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu

nanların yanlılık aylıkları hakkında kanun teklifI, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 506 sayılı Sos* 
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan i$çileri-< 
mizin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen* 
mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyziöğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça* 
lışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve ça* 
lışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 
2/481) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

22. — C. Senatosu Ankara Üyesıi YiğOt Kökerlin, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mû-> 
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın* 
da çalışanlara birer er tayım verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi: hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) . ^^. 

23. — 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko^ 
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta-* 
rihi: 31 . 3 . 1978) . .__». 

*•« 



D»«m . s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say»ı : 66 
Toplantı : 1 

Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verimliliği 
Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik 
ve Mali Önlemler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan 

Komisyonu Raporu. (1 /97) 

TC 
Başbakanlık 21X1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-243/03842 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük MRlet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 25.2,1978 tarihinde kararlaştırılan «Kamu Yö
netiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak 
Ekonomik ve Mali önlemler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı» ye -gerekçesi İfişük olarak sumımıuştar. 

{^ereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Jzcevit 

Başbakan 

I. KISIM 

GENEL GEREKÇE 

Yurdumuzda, Devletin ekonomik ve mali işlemlerini düzenleyen yasaların büyük kısmı Cumhuriyetin ilk 
10 yık içinde o günlerin koşullarına göre hazırlanmıştır. Bütçe ilkelerini çok katı kalıplar içinde düzenleyen 
Genel Muhasebe Kanunu ile bütçe harcamalarında kısıtlayıcı ve işlemleri ağırlaştırıcı niteliğinden yakınılan 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu bunların başında gelmektedir. Ayrıca değişik zamanlarda farklı görüş
lerin ürünü olarak çıkarılan belli yasalardaki bazı kayıtlayıcı hükümler de geniş anlamıyla kamu yönetim siste
mimizde etkinliğe kapalı bir tutumun benimsenmesi sonucunu doğurmuştur. 

Çağdaş ekonomi, maliye ve yönetim anlayışlarına uygulama olanağı sağlamak amacıyla bazı ülkeler İkinci 
Dünya Savaşından önce, bir bölümü de Savaştan hemen sonra, gerekli yasal düzenlemelerini gerçekleştir
mişlerdir. Yurdumuzda :se, değişildik gereksinimi, dağınık yasaların çeşitli maddelerinde belli bir bütünlük
ten yoksun biçimde karşılanmıştır. Bu yetersizliğin bıraktığı boşluk, bütçe kanunlarına serpiştirilen madde
lerle doldurulmaya çahşıknıştır. 

Son yıllarda temel yasaları çıkarmada karşılaşılan güçlüklerden de kaynaklanan bu yöntemin çok sakın
calı durumlar doğurduğu açıktır. 

Bugün Devlet, konjonktürel dalgalanmalarla savaş için büyük ölçüde para ve kredi politikası aletlerine 
bağımlı kalmaktadır. Aslında bu aletleri kullanma yetkileri de sınırlıdır. Oysa, milli ekonomide durgunluk ya 
da aşm şişkinlik eğilimleri başgösterdiğine, izlenecek politikaların daha geniş bir çerçeve içinde ve bir bütün 
olarak planlanması zorunludur. Hem de çok kısa sürede, 

öte yandan, kalkınma stratejisinin hareket noktası olarak tasarrufları özendirici önlemler için Devletin 
elindeki olanaklar kısıtlıdır. Aym zorluk, ekonomiye döviz girişlerini hızlandırıcı ya da çıkışları azaltıcı ön-
lemjerde de sözkonusudur. Bu sıkıntıların bir başka görüntüsü olarak, kıt kaynaklarımızın akılcı bir düzeyde 
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kullanılmadığı, savurganlık olayının büyük boyutlara ulaştığı gerçeğine de eğilmek zorunluğu vardır. Hem 
kamu hem özel kesim için geçerli olan bu hastalığı tedavide karşılaşılan güçlük ise, bu konudaki yasal düzenle
melerin eksikliği, hatta yokluğudur. , . . 

Şunu da belirtmek gerekir ki, ülkemizde gelirin bölüşülmesi olayı rasyonel bir bütünlükten yoksundur. 
Milli gelirden pay alan kesitlerin istekleri, büyük ölçüde, o andaki pazarlık güçlerinin çarpık dengelerine ya 
da dengesizliklerine göre yön almaktadır. Fiyatların ve rantların oluşmasında hemen hemen hiç bir kayıt bu
lunmamaktadır. Kârların, rantların ve ücretlerin maliyet ve prodüktivite ile ilişkileri kopuktur. Gelir dağılı
mındaki sorunların giderilmesinde doğrudan doğruya etkili olacak bir anlayış birliğine ve bunları yönlendirici 
bir düzenlemeye gerek vardır. 

Bütçe uygulamalarında öteden beri karşılaşılan sıkıntılar, uygulayıcıdan yürütme organına oradan da yasa
ma organına yansıyarak bunları gidereceği umulan bazı önlemler, ıbütçe kanunlarına amaçlarına aykırı düşen 
bir görünüm kazandırmıştır. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği maddeler giderek çoğalmaktadır. 
Bütçeleme işlemlerini son derece sağlıksız zeminlere sürükleme olasılığı yüksek bulunan bu durumun sakınca
larını hatırlamak yerinde olur. 

Anayasamızın öngördüğü temel ilkeler doğrultusunda, özlenen etkin bir kamu yönetiminin anakoşulu ve 
ekonomik kalkınmamız açısından belirlenen hedeflere, ulaşmanın vazgeçilmez aracı sayılabilecek bazı genel 
düzeltmeler ve düzenlemeler, bugün artık toplumun tüm kesitlerince tartışmasız kabul gören ivedi ve zorun-
luk haline gelmiş bulunmaktadır. Gerçekten, ilgili yasaların eskimişliği ve doğal olarak yetersizliği, mali işlem
lerde tıkanıklıklara yol açmakta; ekonomik konularda işlerliği bulunan yetkilerle donatılmamış karar organ
larının etkin olamayışları, ekonomiyi zaman kayıplarına ve darboğazlara itmektedir. Bunların birincisi kamu 
maliyesinde savurganlık hastalığını, ikincisi de ekonomik kaynak kayıplarım beraberinde sürüklemektedir. 
Bu iki olgu, iç ve dış kaynak yetersizliğine kadar uzanan pek çok sakıncalar yaratmakta ve toplumun özlemini 
çektiği dengeli ve hızlı kalkınma modelimizde onarılması zor gedikler açmaktadır, 

Sunulan «Yetki Kanunu» taslağı, Türkiye'nin bugün sürüklendiği açmazların çözümü kolaylaştıracak yasal 
zemini sağlama amacına yöneliktir. 

Tasarının temel hedefi, yürütme organının uygulama örgütü sayılan «İdare» ye işlerlik kazandırmak ve 
kamu yönetimini savurganlıktan kurtarıp etkinlik anlayışına yönelici bir zemin üstünde hizmet yapmaya gö
türmektir. Şimdi yürürlükte bulunan belli yasalarda işlemleri ağırlaştırıcı nitelikteki bazı parasal sınırları, mo
dern mali yönetimin gereklerine uygun bir düzeye çıkarmak da tasarının çözmeyi amaçladığı bir sorundur. 

II. KISIM 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Bölüm 

Yetki Kanununun Madde Gerekçeleri : 

Madde 1. — Madde metninde de belirtildiği üzere, bu Kanunla izlenen amaç, kalkınma planlarının ve yıl
lık programların uygulanmasında ortaya çıkabilecek darboğazları gidermek, fiyat istikrarını ve kamu harca
malarında tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını gerçekleştirmektir. 

Bugün için ivedi çözüm bekleyen ekonomik ve mali sorunlar, büyük boyutlara ulaşmıştır. Bunların üstesin
den gelebilmenin temel koşulu, gerekli önlemlerin zamanında alınabimesidir. Aksine bir uygulamanın, yeni 
ve daha büyük sorunlar yarattığı yakın geçmişte sık sık görülmüştür. 

Bu nedenle, gerek mevcut sorunlara çözüm getirebilmek, gerekse yeni sorunlara meydan vermemek için, 
Yetki Kanunu ile çok yönlü ve geniş kapsamlı politikalar öngörülmüştür. 

Madde 2. — Yetki Kanununa göre çıkarılacak kanun hükmündeki kararnameler, içerikleri açısından eko
nominin genel rahatsızlıklarının giderimesiyle ilgili olacaktır. Bir ekonomik olayı toplumdan ayn düşünmek 
olanaksız bulunduğuna ve her ekonomik rahatsızlık, toplum dengesini ters yönde etkileyerek sosyo - ekono
mik sorunları da beraberinde getirdiğine göre, mali ve ekonomik konularda alınacak önlemlerin toplumumu
zu yakından ilgilendireceği açıktır. 

Millet Meclisi (S^ Sayısı : 66) 
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"Bu yüzden tasarının kapsam maddesi ekonomik karekter taşıyan mali konuların tümünü kavrayacak şe
kilde çok yönlü olarak düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun öngördüğü yetkinin kullanımında, kalkınma planı ve yıllık programlardaki he
defler doğrultusunda hareket edilmesi yanında, ekonomideki darboğazların giderilmesi ve özellikle kamu yö
netiminin etkinlik ve verimlilik anlayışı çerçevesinde işlev yapması ve savurganlıktan kurtarılması ilkelerine 
ayrı bir önem ve yer verilmiştir. 

Madde 4. — Anayasamn 64 ncü maddesi uyarınca alınacak bu yetkinin yürürlük süresi 1 yıl olarak sap
tanırken; 

a) tç ve dış ilişkiler bakımından ivedi çözüm bekleyen ekonomik sorunların büyük boyutlara ulaşmış bu
lunması; 

b) Yetki kapsamına giren konuların, mali yönetimin çeşitli birimlerini kavrayan sorunları ilgilendirme
si, 
gibi iki yönlü bir yaklaşımla hareket edilmiştir. . * 

Sürenin daha uzun tutulması halinde, ortaya çıkabilecek sakıncalar da gözönüne alınarak yetkinin 1 yıllık 
süreyle sınırlandırılması öngörülmüştür. 

Madde 5. — Anayasanın 64 ncü maddesi, yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin Yetki Kanununda 
açıkça gösterilmesini zorunlu kılmış ve bu nedenle, yetki kapsamına alınan kanunların ilgili maddeleri 5 nci 
maddede gösterilmiştir. 

Gerçekte, Yetki Kanunu ile izlenen amaç, bu maddede yer alan kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırıl
ması değil, bunlarla-düzenlenen konu ve müesseselere, günümüzün gereksinmelerini daha iyi karşılayabilecek 
bir nitelik kazandırılmasıdır. 

Bu görüş açısından yapılacak değişikliklerle ilgili gerekçeler 2 nci bölümde açıklanmıştır. 

Madde 6. — Tasarının 6 nci maddesi Yetki Kanununun yürürlüğe gireceği tarihi saptamaktadır. 

Madde 7. — Tasarının son maddesi, Yetki Kanununun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini hükme 
bağlamaktadır, 

2. Bölüm 

Öngörülen Düzenlemelerin Madde Gerekçeleri : 

A) 1050 sayılı Kanunun bazı maddeten ite 527 sayılı Kanuna ilişkin değişiklik gerekçeleri : 
a) 1050 sayıh Kanun : 
Mali yönetimin temeli sayılabilecek 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu, son derece katı kalıplar halinde 

ve 1925'lerin koşullarına göre hazırlanmış olduğundan, yurdumuzun geçirmekte olduğu değişiklikleri izleyemez, 
sanayileşme yolunda hızla ilerleyen bir ülkenin kamu yönetiminin gereksinmelerine cevap veremez bir duruma 
düşmüştür. 

Bu Kanunu yenileme konusundaki çalışmalara yıllarca önce başlanılmış olduğu halde bugüne kadar sonuç
landırılma imkânı bulunamamıştır. Sürdürülmekte olan fou çalışmalarla, günümüz koşularına cevap verebile
cek modern bir «Mali Yönetim Kanunu» yürürlüğe konuluncaya kadar,' bütçenin hazırlanması ve uygulanma
sında verimlilik ilkesini benimsemek ve kontrolunda da etkinlik denetimine yer vermek ve bu suretle Hükümet 
Programında öngörülen «... kamu harcamalarında her düzeyde savurganlığı giderici önlemler alınacak ve ka
mu harcamalarının denetiminde Sayıştay'a daha çok etkinlik kazandırılacaktır...»; hedefini gerçekleştirmek üzev 
re 1050 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiştirilecek ve bazı yeni hükümler getirilecektir. 

Ayrıca, bugünkü bütçe sisteminin gereği olarak, her yıl bütçe kanunlarıyla, değiştirilen veya yürürlüğü 
durdurulan maddeler gereksinime göre yeniden düzenlenecektir. 

Bu cümleden olarak; 
— Kanunun 22 ve 28 nci maddelerine yapılacak ilavelerle düzenlenecek olan verimlilik ve etkinlik ilkeleri 

sayesinde ödeneklerin yanmaması amacıyla özellikle yıl sonlarında yapılan gereksiz harcamalara engel olüna-
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rak savurganlığın önüne geçilmeye çalışılacak ve böylece dar olan mali kaynakların daha rasyonel kullanımı 
sağlanacaktır. 

Diğer yandan, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getlkıilrnesıi, PeVlet hizmetlerinjkı ataletten (kur
tarılması sağlanarak işlerin süresinde bitirilememesinden doğan Devlet zararları ortadan kaldırılacaktır. 

Bunların sonucunda, israfın önüne geçici bir baraj, ibir araç ilken), 'bugün Iblir amaç ve âdeta savurganlığın 
maskesi haline dönüşmüş olan şekilci denetim terkedilmiş olacaktır. 

— 1050 sayılı Yasanın 62 nci maddesinde yapılması düşünülen değişiklikle, taşra harcamalarında ikinci de
rece ita amirleri tarafından girişilen yüklenmelerde merkezin tasdik işlemine ihtiyaç gösteren parasal tutar bu
günkü şartlara göre yükseltilecektir. Bu sayede de hizmetlerin gerçekleştirilmesinde sürat sağlanmış olacaktır. 

— Genel ve katma bütçeli kuruluşlarca girişilen yüklenmelerin uygulamadian önce, Maliye Bakanlığınca in
celenerek vize edilmesini öngören 64 ncü maddede yapılması tasarlanan değişiklikle bir yandan, Maliye Ba
kanlığına daha yüksek tutardaki önemli sözleşmelerin gönderilmesi ve bu sözleşmeler üzerinde etkin bir de
netim yapılması olanağı sağlanacak, diğer yandan, vize işleminin prosedürü hakkında bugün maddede mevcut 
olan boşluk giderilmeye çalışılacaktır. 

— 1050 sayılı Yasanın 83 ve 84 ncü maddesinde çeşitli konularda. mutemetlere verilebilecek avanslar için 
belirlenmiş bulunan parasal tutarlar bugünün koşullarında ihtiyaçların çok gerisinde kalmış olduğundan söz ko
nusu parasal tutarların anlamlı düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer yandan yurt dışında akreditif yoluyla yapılan satın almalarda avans olarak ödenen mal bedellerinin 
mahsup usulü düzenlenerek bugünkü uygulamada meydana gelen boşluk ve karışıklık giderilmeye çalışılacak
tır. 

— 86 ncı maddede avans ve kredilerin mahsubu için tanınan üç aylık mahsup süresi, Hazine parasının uzun 
bir süre mutemetler üzerinde kalmasına yol açtığından, bu sürenin nakden verilen avanslar için kısaltılmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir. 

— 1973 yılından beri her yıl bütçe kanunlarıyla yürürlüğü durdurulan ya da değiştirilerek uygulanmak zo
runluluğunda kalınan 29, 31, 32, 37, 56, 59 ve 92 nci maddelerin yeniden düzenlenerek bunlara işlerlik: kazan
dırılması amaçlanmaktadır, 

— Devlete ait taşınmaz malların satılmasında Parlamento denetimini sağlayan 24 ncü maddedeki tutar, bu
gün için anlamsız bir düzeye inmiş bulunduğundan, yeniden ayarlanması amacı güdülmektedir. 

b) 527 Sayılı Kanun : 
— 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 51 nci maddesinde, gelecek yıllara geçici yüklenmeye girişile-

bilmesi özel bir kanun çıkarılması şartına bağlanmış bulunmaktadır. 

527 sayılı Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Dair Kanun ile daha kolay işletilebilen genel bir yetki ve
rilmiş ise de bazı hallerde yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. 

Plan ve programlarda öngörülen projelerin ve yıllık programlara ek olarak kabul edilen projelerin gerçek
leştirilmesinde tıkanıklıklara meydan vermemek üzere, aynı zamanda yatırımcı bazı dairelere kuruluş kanunla
rıyla tanınan yetkilere sığdırılamayan işlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla 527 sayılı Kanun
da gerekli değişiklikler öngörülmektedir. 

B) 2490 Sayılı Kanunun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı maddeleri öe 79 saydı 
Kanunun 10 ncu maddesi ve 4876 saydı Kanuna ilişkin değişiklik gerekçeleri : 

a) 2490 sayılı Kanun 
— Yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen süre içerisinde çok az değişikliğe uğrayan 2490 

sayılı Yasa, özellikle, çeşitli maddelerinde öngörülen parasal sınırlar açısından, ihtiyaçların çok gerile
rinde kalmıştır. Planlı kalkınmada amaca ulaşmanın temel koşullarından birisi de zamanlamada sağlana
cak isabettir. Bu ise, yasaların sınırladığı boyutlar içerisinde, belirli verilere göre yapılacak tahminlerin 
isabetli oluşuna bağlıdır. Ekonomik kaynaklar ne kadar yeterli olursa olsun bunların kullanımım kısıt
layan ve gereksiz duraksamalara yol açan bir yasal çerçeve yürürlükte bulunduğu sürece zamanlamada isa
bet sağlamak olanaksızdır. Anılan yasamn çeşitli maddelerinde öngörülen ve özellikle son yıllarda para
nın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşler nedeniyle, günümüzün gereksinimlerini karşılamayan parasal 
sınıfların genişletilmesi gerekli bulunmaktadır. 
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Bu nedenle, adı geçen yasanın 2, 5, 7, 19, 41, 46 ve 50 nci maddelerindeki miktarların, kanun hük
mündeki kararnamelerle ihtiyaca göre artırılması, uygulamada-geniş ölçüde bir rahatlama sağlayacaktır. 

T? Bugünkü uygulamada, ihale ilanlarının yasada öngörülen koşullara uyulmadan yapılması halinde ya 
ihale feshedilmekte ya da, bu gibi durumlarda ihalenin geçerli sayılabilmesi için, yapılacak işin ivediliği 
ve Devlet için yararlı olduğu göz önüne alınarak Bakanlar Kurulundan karar alınması zorunlu bulunmak
tadır. 

Zaman alıcı olduğu kadar, Bakanlar Kurulunu da gereksiz yere oyalayan bu yöntem, ilan sürelerin-
deki bir günlük eksikliği ya da fazlalığı dahi Bakanlar Kurulunun gündemine getirebilmektedir. 

14 ncü maddede yapılacak değişiklikle bu sakıncaların giderilebileceği düşünülmektedir. 
— İhalelerden önce müteaJhhitierden alınacak geçici teminatın hesabında uygulanan çok oranlı karışık 

yöntemi ortadan kaldırabilmek ve bugün için büyük rakamlara ulaşan teminat miktarlarım daha makûl 
bir düzeye indirebilmek için 16 ncı maddenin yeniden düzenlenmedi yararlı olacaktır. 

— Uygulamada ortaya çıkan ve fakat yasal bir çözüme bağlanmamış bulunması nedeniyle çoğu kez 
Hazine aleyhine sonuçlar doğuran durumlarda, kamu hukukunun korunmasını sağlamak üzere 25 nci mad
denin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. " 

Bilindiği üzere 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 64 ncü maddesi gereğince, merkezde 
avans verilmesini öngören sözleşmelerle 50 000 lirayı aşan bağıt ve sözleşmelerin, uygulamadan önce Ma
liye Bakanlığına gönderilmesi ye bu belgelerin adı geçen Bakanlık tarafından onbeş gün içinde incelenerek 
sonuca bağlanması zorunlu bulunmaktadır. 2490 sayılı yasanın 25 nci maddesi ise, yapılması komisyon
lar» yetkisi içerisinde bulunan ihalelelerde, ihale tarihinden ve bakanlıkların onayına bağk olan işlerde 
ihale kararının kendisine veya kanuni ikametgâhına tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde» müteah
hit^, geçici teminatını kesin teminata çıkarmasını ve sözleşme yaparak notere tescil ettirmesini zorunlu 
kılmıştır. Uygulmada görülmüştür ki; çeşitli engeller ve nedenlerle 15 gün içinde vize edilemeyen ihale 
kararları karşısında müteahhitler, 25 nci madde hükmüne uymakta ve aynı maddenin bir diğer hükmün
den yararlanarak, taahhütlerinden vazgeçebilmektedir. Gerçekten anılan madde hükmü, ilgili dairenin, 
ihaleden sonra kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde müteahhite, ihale tarihinden iti
baren 15 gün tamamlandıktan sonra taahhüdünden vazgeçme hakkını vermektedir. 

Uygulamada, bu hükümle, Muhasebei Umumiye Kanununun 64 ncü maddesi çoğu zaman birlikte ele 
alınmakta ve müteahhitler vize işleminde ortaya çıkabilen gecikmeler nedeniyle ihalenin feshini isteyebil-
mektedirler. Oysa, vize etme görevi ihaleyi yapan idareye değil, Maliye Bakanlığına aittir ve bu konu
da 15 günü aşan gecikmeler karşısında, müteahhitlerin taahhütlerinden vazgeçmeleri mümkün değildir. 

Gerek yasa maddelerindeki yorum farklarını giderebilmek, gerekse fiyat istikrarsızlığının harekete geçir
diği «taahhütten feragat» eğilimlerini önleyerek, Hazine zararına işletilen bir sistemin ortadan kaldırılmasını 
sağlamak üzere 25 nci maddenin yeniden düzenlenmesi zorunludur. 

— Kesin teminatın geri verilmesinde uygulanan ya:al koşullar, özellikle inşaat ve onarım işlerinde, temi
natın uzun bir süre idarede kalmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, müteahhitlerin yakınmalarına yol açtığı 
kadara teminat limitine ulaşmış bankalar yönünden de sorunlar yaratmaktadır. 

Bu sakıncaları ortadan kaldıran ve fakat Hazine hukukuna da ters düşmeyen -bir değişiklikle 27 nci mad
denin yeniden düzenlenmesinde zorunluluk bulunduğu düşünülmektedir. 

— tbale Yasasının 36 ncı maddesinde tekliflerin inceleneceği ve «en uygun bedeli» öneren müteahhidin 
anlaşılmasından sonra, bu bedölin «Layık hadde» olup olmadığının araştırılacağı belirtilmekte ve uygulamada 
«en uygun bedel», daima >«en düşük bedel» olarak kabul edildiği için, ihaleler daima en düşük bedeli öneren 
müteahhitler üzerinde kalmaktadır. Oysa, en düşük bedel bir işin her zaman en iyıi şekilde yapılacağı anlamı
na gelmemekte ve çoğu kez Hazine aleyhine sonuçlar doğurabilmektedir. 

Uygulamayı bu anlayıştan uzaklaştırmak ve «en uygun bedel» kavramına «en iyi sonuç verecek en elve
rişli bedel» içeriğini kazandırmak için, anılan maddenin, bu anlayış içerisinde yeniden düzenlenmesi gerekir. 

— 37 nci madde, 36 ncı maddenin devamı niteliğinde olduğu için, bu maddeye de, yukarıda yapılan açıkla
malar doğrultusunda yeni bir şekil verilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

— Bankalar tarafından verilecek teminat mektuplarına, uyulması zorunlu bazı kurallar getiren 60 ncı 
madde, bu içeriği ile ihtiyaçlara cevap verememektedir. 
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Gerçekten anılan madde, bankalarca verilecek teminat mektuplarının toplamım yatırılmış sermayeleriy-
le mevcut yedek akçeleri toplamının % 50'siyle sınırlanmış ve bu oranın, her banka için, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla % 75'e çıkarılabileceğM öngörmüştür. Bugün % 75 oranı uygulanmakta ise de, gerek para değerin
deki aşırı düşüş nedeniyle çok yüksek düzeylere ulaşan ihale Dedelerinin büyük teminatları gerektiriyor 
olması, gerekse başlangıçta küçük sermaye ile kurulmuş olan bankaların, teminat limitine ulaşmış bulunmaları, 
uygulamada darboğazlar yaratmakta ve teminat mektubu almakta güçlük çeken müteahhitler, ihaleye girme 
olanağını bulamamaktadırlar. 

Hazine aleyhine işleyen bir uygulamayı yürürlüğe getiren bu durumun önlenebilmesi, 60 ncı maddeye, 
bu tür sakıncalara meydan bırakmayacak bir içerik kazandırılmasınla mümkün olabilecektir. 

Mevzuatımıza 13 . 10 . 1949 tarih ve 3/9982 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile girmiş bulunan K/792 
sayılı Koordinasyon Kurulu Karan, 2490 sayılı Yasa kapsamına giren daire ve kuruluşlarla, sermayesinin tama
mı veya enaz yarısı Devlet veya Devlet teşekkül ve müesseseleri tarafından verilmek suretiyle kurulmuş olan 
müessese ve teşekküller arasındaki alım ve satım işlemlerini, anılan yasa dışına çıkarmış ve bir anlamda, kamu 
kuruluşlarının taleplerini; mal üreten Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ürünlerine yöneltme amacı izlemiştir. 

Ancak, yürürlüğe konulduğu günlerin koşullan altında iyi işleyen ve Hazine hukuku açısından yararlar sağ
layan bu karar, zamanla ekonomik yapıda ortaya çıkan değişiklikler nedeniyle amacından saptırılmış ve bir 
bakıma 2490 sayılı Yasaya bağlı kamu kuruluşlannın, bu kanunun, Hazine yararına işleyen ve fakat şekli yü
kümlülükler getiren hükümlerinden kurtulmak için başvurdukları bir müessese haline getirilmiştir. Özellik
le, mal üreten değil, fakat yalnız alım - satımla uğraşan ve sermaye oluşumu bakımından bu kararın kapsamına 
giren ticari nitelikteki bazı kuruluşlar, Devlet ihtiyaçlarının karşılanmasında, komisyon karşılığında faaliyet 
gösteren birer aracı durumuna geçmişlerdir, öyle ki; bu kuruluşlardan yapılan alımlardaki fiyatlar, 2490 sa
yılı Kanuna göre yapılan ihalelerdeki alım fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir. 

Gerçek amacından saptırılarak Hazineye gereksiz mali yükler getiren bu müessesenin daha iyi işler bir 
duruma getirilebilmesi için 66 ncı maddede gerekli değişikliğin yapılması ve bu değişiklik yapılırken, geti
rilecek yeni kriterlerle, 792 sayılı Kararın kötüye kullanımına yol açan boşlukların doldurulması yararlı ola
caktır 1 

— 2490 sayılı Artırma, (Eksiltme ve ihale Kanununa ek olarak çıkartılan 24 . 4 . 1946 tarih ve 4876 sayılı 
Kanun, temel kanunun 41, 46 ve 50 nci maddelerinde öngörülen parasal sınırları, anılan tarihte üç katına 
çıkarmak suretiyle, Devlet ihalelerinde, o mamana göre önemli bir rahatlama sağlamışsa da aradan geçen 30 
yılı aşkın süre içerisinde önemini yitirmiştir. Zaten, 2490 sayılı Yasada yer alan parasal sınırlar çıkarılacak ka
nun hükmündeki kararnamelerle ihtiyaca göre genişletileceği için 4876 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
gerekli bulunmaktadır. 

b) 79 sayılı Kanun 
Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve 

bazı hükümler ihdasına ilişkin buluınaın 79 sayılı Yasanın 10 ncu maddesinde, 3780 sayılı Milli Korunma Ka
nununa dayanılarak Bakanlar Kurulu karanyle yürürlüğe konulmuş bulunan belirli Koordinasyon Kurulu 
kararları sayılmış ve bunların uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır. Bu arada K/792 sayıü 
Koordinasyon Kurulu Kararı da gösterilmiştir. 

2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde yapılacak) düzenleme ile, anılan Koordinasyon Kurulu Kararının 
yerini alacak yeni bir sisteme geçileceği için, bu kararın! yürürlüğüne son verilmesi gerekir. 

C) 6245 sayılı Kanunun 33, 47 ve 49 ncu maddeleri ile 1322 saydı Kanunun 7 nci maddesine ilişkin de
ğişiklik gerekçeleri: 

a) 6245 sayılı Kanun : 
Anılan yasanın yurt içinde verilecek yevmiyelerin1 miktarı ile asgari ve azami hadlerini düzenleyen 

33 ncü maddesi, zamanla günün ekonomik koşullan açısından gerçek ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiş 
ve sorunun, her yıl bütçe kanunlarına konulan hükümlerle çözümlenmesi şeklinde bir uygulamaya geçilmiştir. 
Ancak Anayasa Mahkemesi 1976 yılı Bütçe Kanununun, bu konuya ilişkin 35 nci maddesini bazı gerekçe
lerle iptal ettiği için sorunun, Harcırah Kanununda günün koşullarına uygun olarak yapılacak değişiklikle çö
zümlenmesi zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 
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47 nci madde dış seyahatlerde yer değiştirme masrafını belirleyen 2 saydı cetvelle ilgili olup, yapılacak 
değişiklikle bu cetvele, ihtiyaçlarla uyum sağlayacak Mr nitelik kazandırılmış olacaktır. 

Belediye sınırları dışında gezici olarak görev yapanlara verilmesi gereken «seyyar görev tazminatı»na iliş
kin esaslar 49 ncu maddede gösterilmiş ise de, bugünkü uygulama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
bağlantılı olmadığından ve gerçek ihtiyaçları karşılamadığından, anılan maddenin, bu sakıncaları giderecek şe
kilde yeniden düzenlenmesi yararlı olacaktır 

b) 1322 sayılı Kanun : 
657 sayılı Kanunun uygulanması başladığında, 6245 saydı Kanun hükümleriyle bağlantı sağlayacak hü

kümlere yer verilememiş ve bu yüzden ortaya çdcabilecek sorunları çözümlemek üzere, 1322 saydı Genel Kad
ro Kanununun 7 nci maddesine, 6245 saydı Kanunla ilgili olarak getirden bir hükümle, 6245 saydı Kanunun 
uygulanması 7244 sayılı Kanuna bağlanmıştır. Daha sonra bu hükümde değişen koşullara uyum sağlayamayın
ca soruna bütçe kanunlarıyla çözüm arama yoluna gidilmiştir. Öte yandan 1976 ydında Bütçe Kanunundaki 
hükmün Anayasa Mahkemesince iptali, harcırahla ilgili sorunların, Harcırah Kanunu içinde günün koşulları
na ve Devlet Memurları Kanununa uyumlu olarak çözümlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Yapdacak de
ğişiklikle belirtilen sorunun çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 

D) 261 sayılı Kanunun 1 nci ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddelerine ilişkin değişiklik gerekçeleri: 

a) 261 sayılı Kanun : 
261 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, ihraç edilecek ürünler için muaflık ve istisnalar ihdas etmek veya 

vergi iadesine olanak vermek ve bu yollarla ihraç ürünlerimize dış pazarlarda rekabet gücü kazandırmak 
amacım gütmektedir. Ancak madde hükmünde muaflık, istisna ve iadeyle ilgili temel idce, kapsam ve sınır
larının bulunmayışı, uygulamada geniş ölçüde suiistimallere yol açmış ve hüküm amacından saptırılmıştır. 

Şüphesiz ürün ihracatının teşvik edilmesi, bunun döviz kazandırıcı bir işlem olmasından ileri gelmekte
dir. Ekonomimüzde, mal ihracı yanında döviz kazandırıcı diğer işlemler de vardır ve içinde bulunduğumuz 
döviz darboğazı da dikkate alındığında, bunların önemi giderek artmaktadır. Türk girişimciler tarafından yü
rütülen uluslararası yük ve yolcu nakliyatı, yurt dışındaki taahhüt işleri, yabancdar için yapılan proje ve 
benzeri hizmetler, turizm faaliyetleri ve hatta işgücü ihracı bu işlemler arasında saydalbdir. 

Kısaca, «Hizmet ihracı» olarak nitelendirebdeceğimiz bu işlemlerin teşviki bakımından; bunların da kıs
men veya tamamen, geçici veya sürekli olarak anılan madde ve dolayısıyla yasa kapsamına alınması ve 
teşviki gerekmektedir. 

. Bu işlemlerde muaflık, istisna veya vergi iadesi uygulamasının daha kolay, kötüye kullanımının çok 
daha zor olduğu da dikkate alınırsa, konunun önemi daha açık olarak görülür. Üstelik hizmet ihracının 
teşviki, mal ihracında olduğu gibi, iç piyasada bir arz yetersizliği yaratma rizikosunu da beraberinde ge
tirmemektedir. 

İşte yukarıda belirtilen sakıncaları gidermek ve amaçları gerçekleştirmek üzere 261 saydı Kanunun 1 nci 
maddesi Yetki Kanunu tasarısı kapsamına alınmıştır. 

b) 474 sayılı Kanun : 
474 saydı Kanunun 2 nci maddesi, Bakanlar Kuruluna uzun vadeli kalkınma planının hedeflerini göz-

önünde bulundurarak Gümrük Vergisi oranlarını değiştirme yetkisi vermektedir. Bu madde hükmünün 
amacı Gümrük Vergisi indirim ve muafiyetleri tanıyarak yatırımları teşvik etmek ve iç piyasada üretim ye
tersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan ham ve yardımcı maddelerle önemli bazı tüketim madarımn, dünya fi
yatlarının yüksek olması halinde, vergide indirim yapmak suretiyle uygun fiyatla ithaline olanak sağlamak
tır. 

Ancak, hüküm yeterli esnekliğe sahip bulunmadığından, istenilen amacı tam olarak sağlayamamakta ve 
uygulamada birtakım gereksiz himayelere ve haksız kazançlara sebebiyet vermektedir. Şöyle ki: 

Kanunun 2 nci maddesi yalnızca Gümrük Vergisinde değişiklik yapmaya olanak vermektedir. Oysa Güm
rük Vergisi yanında ithal mallarından istihsal vergisi damga ve rıhtım resmi Ue belediye hissesi de alınmak
tadır . 

Mültet Meclisi (S. Sayısı : 66) 
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İthal vergileri sistemimizin gereği, Gümrük Vergisi oranının sıfıra indirilmesi halinde (muafiyet), buna 
bağlı olarak alınan vergilerde sıfıra inmektedir. Bu durumda da ithal malı aşırı ölçüde korunmuş olmakta 
ve mal iç piyasa fiyatından çok daha düşük fiyatla ithal edildiği halde, satış fiyatında bir değişiklik yapıl
madığından, ithalatçıda büyük kazançlar kalmaktadır. Gümrük Vergisinin % 1 olması halinde, diğer ithal 
vergileri tam olarak alınabilmekte, ancak bu defa da ithal maliyeti iç fiyattan yüksek olmaktadır. 

Örneğin demirin (yassı ve yuvarlak mamuller v.s.) kanuni Gümrük Vergisi oranına tabi olması halinde, 
toplam vergi yükü CÎF değerin % 73'ünü bulmakta, % 1 Gümrük Vergisi ile ithal edilmesi halinde bu 
yük % 41 olmakta, Gümrük Vergisi sıfır olarak uygulandığı takdirde ise, yük de sıfır olmaktadır. Mevcut 
madde hükmü, sıfırla % 41 arasında bir yük saptanmasına olanak vermemektedir. 

Öte yandan yapılan bü tür indirimlerin iç fiyat ve üretim durumu. ile dış fiyatların değişmesine göre, 
sık sık gözden geçirilmesi gerekli olduğu halde, madde hükmü bu konuda belirli ilke ve sınırlamalardan 
yoksun bulunmaktadır. Bu durum, bir malda belirli bir tarihteki üretim açığı ve dış fiyat düzeyine göre 
yapılan vergi muafiyet ve indiriminin zamanla gereksiz duruma geldiği halde devam etmesi, hatta bu mua
fiyet ve indirimin uygulama süresinin - hiç gerek yokken - yeniden uzatılması gibi haksız sonuçlar doğur
maktadır. 

Sonuç olarak, bu sakıncaları gidermek, anılan kanuna esneklik kazandırmak ve daha etkili ve verimli bir 
uygulama sağlamak amacıyla, 474 sayılı Kanunun 2 ncî maddesi Yetki Kanunu tasarısı kapsamına alınmış
tır. 

E) 6327 sayılı Kanuna 202 sayılı Kanunla eklenen maddeye ye 6623 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 
ilişkin değişildik gerekçesi : 

a) 6327 sayılı Kanun: 

6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonlim Ortaklığı Kanununa bir madde eklenmesine ilişkin 2C|2 sayılı Kanun
da, Ortaklığın ve işitir akleriıntin 300 'bin liradan fazla borçîanamayajcağı hükmü yer almıştır. Oysa kuruluş 
ve iştirakleri, gerek artan hizmet sunuşu ve gerekse artan varlıkları nedeniyle ve işletmeciliğin Ibir gereği ola
rak borçlanmaları mlilyonların üzerine çıkarmışlardır. Yine Bütçe kanunlarıyla uygulanmayan bu Yasa hük
münüm Anayasa MahkemeslMn Bütçe Kanunuınıdaki maddeyi iptali üzerine değiştirilmesi zorunluluk haline gel
miştir. 

b) 6623 sayılı Kanun : 

6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonlim Ortaklığı Kanununun 7359 sayılı Kanunla değişlik 6 ncı maddesin
de, kuruluşun borçlanabilme olanağı sermayesiyle sınırlandırılmıştır. Bütçe kanunlarıyla uygulanması engelle
nen anılan hükme ilişkim 1977 yılı Bütçe Kanunundaki maddenin Anayasa Mahkemesi kararıyla iptali üzeri
ne kuruluşun mali bünyesinin bozulması, ıtüm borçlarını ödemesi gereği ortaya çıkmıştır. Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin kuruluş kanunlarının hemen hiçbirinde bu 'tür Ibir hüküm bulunmadığı ve yıllardır anılan hüküm 
Bütçe kanunlarıyla uygulanmamakta olduğu dikkatte alınarak değişiklik önjeritaıliştir. 

F) 4060 Sayılı Kanulnun 1,4 ve 9 ncu maddeleriyle ilgili değişiklik gerekçesi: 

4Q60 sayılı Yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri ihracına daıir Kamumla eski Türk Ticaret Kanunu hükümleri
ne göre ayrılan kanuni yedek akçelerin Devlet iç isıüiikraz tahvillerine yatırılması zorunluluğu getirilmiştir, an
cak Türk Ticaret Kanununum değiştirilmesi ve anılan Kanunda müeyyide gdtiniÜmiş olmaması nedenleriyle 
Kanunun uygulama sahası bulamadığı izlenmiştir. Uygulamadaki güçlüklerin giderilmesi, Devlet liç istikraz 
tahvillerinin satışının artırılması amacıyla değişiklik önerilmiş veya Yasaya uymamanın müeyyidelerinin açık
lığa kavuşturulması üzeründe durulmuştur. 
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G) 4353 Sayılı Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve bir madde eklen
mesine ilişkin gerekçeler : 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine ve Devlet da
valarının takibi usullerine dair olan 4353 sayılı Kânun 1943 yılında yürürlüğe girmiş ve bu Kanunda bazı 
maddelerin tadili 3 . 7 . 1951 tarihinde yürürlüğe giren 5797 sayılı Kanunla yapılmıştır. 

1943 ve 1951 yıllarında günümüze kadar devam eden uygulamada, Türk parasında meydana gelen de
ğer değişiklikleri oldukça yüksek oranlara varmıştır. Para değerine ilişkin hükümleri kapsayan kanunlarda 
değişiklik yapılması zorunluluğu duyulmuş, son olarak 8 Haziran 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1711 saydı 
Kanunla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bazı maddeleri değiştirilerek mahkemelerin görevleri ile, 
kesin sayılacak kararlardaki miktarlar ve buna benzer paraya ilişkin hükümler günün ihtiyaçlarım karşılaya
cak biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Ancak, Devlet davalarının takibi usullerine ait olan ve para ile ilgili bulunan hükümlerin de yukarıda arz 
edilen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa ve para değerine göre değiştirilmesi gerekli iken bu yapılama
mıştır. 

Çıkarılacak kanun hükmündeki kararnamede bu zorunluğun gereğine uyulmak üzere, söz konusu madde
lerdeki miktarların yükseltilmesi öngörülmektedir. 

4353 saydı Kanuna ilk kez getirilecek ek bir hükümle görevlilere rûcüdan vazgeçme yetkisi verilmesi 
düşünülmektedir. Bu hükmün, özellikle askeri hizmetlerin yerine getirilmesinde kadro zorlukları nedeniyle or
taya çıkan ve kusura dayanmayan zararların tazmini açısından uygulamaya farklılık getireceği umulmakta
dır. 

H) 4792 saydı Kanunun 20 nci maddesiyle ilgili değişiklik gerekçesi : 

4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinde kurumun 
elindeki fonların nerelere yatırılabileceği hükmü yer almış, her yıl bütçesiyle bu hükmün uygulanmayacağı 
öngörülmüştür. 1977 yılında Anayasa Mahkemesi Bütçe Kanunundaki hükmü iptal ettiğinden, gerek Hazine
nin, nakit gereksinimin giderilmesinde gerekse Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansmanının sağlanmasında 
kullanılan sosyal fonların yeni kullanımlara olanak vermeyen yasa hükmünün değiştirilmesine yönelik esasları 
yeniden saptamak için zorunlu bulunan değişikliğin kanun hükmündeki kararname ile sağlanması öngörülmek
tedir. 

1) 6762 sayılı Kanunun 288 nci maddesinin değiştirilmesine ait gerekçe : 

Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesinde sermaye artırımı için sermaye taahhüdünde bulunan ger
çek ve tüzelkişilerin taahhüt ettikleri sermayemin dörtte birini bloke etmeleri gerekmektedir. Ancak, 1975 
yılı Bütçe Kanununa kadar bütçe kanunlarına konulan bir hükümle Kamu iktisadi Teşebbüsleri için uygu
lanmayan bu hüküm Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine bütçe kanunlarına konulamaz olmuştur. 
Amlan madde hükmünde Kamu İktisadi Teşebbüslerine ayrıcalık tanınması amaçlanmıştır. 

Sermayenin dörtte biri olarak bloke edilecek değerlerin Hazine plasman bonosuna bağlanması sağlanarak 
Hazinenin nakil gereksinmesinin karşılanması düşünülmüştür. 

J) 7129 saydı Kanunun 61 ve 68 nci maddeleriyle ilgili değişiklik gerekçesi : 

Yürürlükteki Bankalar Kanunu, uygulamada bankalar yeminli murakıplarının görev ve yetkileri bakımın
dan ihtiyaçları karşılamamakta ve bazı tereddütler uyandırmaktadır. 

Yapılacak değişiklik teklifleri ile görev ve yetkinin kapsamına açıldık kazandırılması, bazı kurumların de
netimin kapsamına alınması, denetimde mali bünye analizine, amacına uygun görüntü ve etkinlik kazandırıl
ması, murakıplara ve murakıp muavinlerine bankaların muamelelerti itte ilgili olarak gerçek ve tüzelkişiler 
nezdinde karşıt inceleme yetkisinin açık bir şekilde tanınması ve bu maddenin müeyyidesini veren 68 nci 
maddede maddenin kendisine ve günün koşullarına uygun değişiklikler yapılması öngörülmektedir. 
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K) 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi ile ilgili gerekçe : 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ait motorlu taşıtların kullanımında görülen savur
ganlığın önlenebilmesi ve bunların, gerek cari, gerekse sabit gider olarak bütçeye getirdikleri yükün hafifle
tilebilmesi için bazı önlemlerin alınmasında kesin zorunluk bulunmaktadır. 

Bütçe harcamaları açısından, yatırım grupunda yer alan taşıt alımlarının, her yıl artan bir seyir izleme
si; bunun yanında ihtiyacın üzerinde yapılan alımlarla kamu fonlarından bir bölümün âtıl bir alana kaydı
rılması, ekonomik davranış ilkelerine ters düştüğü kadar, cari harcamaların gereksiz yere artmasına da ne
den olmaktadır. 

Ayrıca, halen elde bulunan büyük binek taşıtlarının (benzin, bakım, onarım ve yedek parça gereksinimi, sa
vurganlığın önlenmesi bakımından yeni düzenlemeleri gerekli kılmaktadır. Bu arada, makine parkı ve ona
rım atölyeleri, savurganlığım diğer Ibir yönünü oluşturmaktadır. 

Gerek bu savurganlığın önlenmesi, gerekse güncelliğini hâlâ koruyan enerji sorununun çözümüne bir öl
çüye kadar da olsa katkıda bulunulması için, genel ve katma bütçeli kuruluşların elinde bulunan motorlu 
taşıtların yeni bir düzenleme içerisinde kullanılmaları sağlanmalıdır. 

L) 440 sayılı Kanunun 3, 7, 8 ve 36 ncı maddeleriyle ilgili değişiklik gerekçesi : 

440 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde kuruluşların sermayelerinin kanunla tespit edileceği hükmü getiril
miştir. Kuruluşların bazılarının kuruluş kanunlarında, Bakanlar Kuruluna, kanunla saptanan sermayenin be
lirli oranlarda artırılması yetkisi verilmiştir. 1974 yılı Bütçe Kanununa konulan bir hükümle sermayelerin 
Bakanlar Kurulunca saptanabilmesine ilişkin hüküm, Anayasa Mahkemesince esas Kanunda bir hüküm mev
cutken bunu değiştirecek nitelikte bütçeye hüküm konulmayacağı gerekçesiyle iptal edilmiştir. 440 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi ile 36 ncı maddesinin değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi suretiyle kuruluş
ların öz kaynak - yabancı kaynak ilişkisinin ve işletmecilik ilkeleri dikkate alınarak kuruluş sermayelerinin 
Balkanlar Kuıruffiuınoa 'saptanmaisı öngörütoılektedlir. 

Öte yandan aynı yasanın 7 ve 8 nci maddelerinde yönetim kurullarının çalışma ve atanma esasları hü
kümleri mevcuttur. Kuruluş yönetim kurullarının, çalışma esaslarının, ilgili bakanlıklarla ilişkilerinin ve bu 
arada yetki ve sorumluluklarının açıklıkla belirlenmesi için ilgili hükümlerde değişiklik yapılması düşünül
mektedir. 

M) 657 sayılı Kanunun 43, 146 ve Ek geçici 20 nci maddelerine ilişkin değişiklik gerekçesi : 

— Asgari Ücret Tespit Komisyonunca tespit edilerek, 1 . 1 . 1978 tarihinden geçerli olmak üzere uygu
lamaya konulan asgari ücretin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren personele de yansı
ması, anılan Kanunun 43 ncü maddesiyle düzenlenmiş bulunan gösterge tablosunun değiştirilmesini zorunlu 
hale getirmiştir. 

Gerçekten, saptanan asgari ücret, 15 nci dereceden aylık alan Devlet memurları ile, 11 nci derecenin 6 
ncı kademesine kadar aylık alan Devlet memurlarını, aynı aylık düzeyinde birleştirmiştir. 

15 yıllık hizmeti olan bir Devlet memuru ile yeni işe başlayan bir memurun aym miktarda aylık alır 
duruma gelmiş olması, 657 sayılı Yasanın anaesprisine ve temel ilkelerine ters düştüğü kadar, hakkaniyet öl
çülerine de uymamaktadır. 

Bu nedenlerle, anılan Yasanın 43 ncü maddesiyle düzenlenmiş bulunan gösterge tablosunun, bu sakınca
ları giderecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. 

— iş Kanunu uyarınca iki yılda bir saptanan asgari ücretteki artışlar 657 sayılı Yasanın 146 ncı maddesi
nin son fıkrası uyarınca, gösterge tablosunun alt derecelerinde bulunan Devlet memurlarının aylıklarına da 
yansımaktadır. 

Asgari ücret artışlarının Devlet memurları arasındaki genel dengeyi bozmasını önlemek ve bu yıl olduğu 
gibi, her asgari ücret tespitinden sonra, gösterge tablosunun yeniden düzenlenmesi gibi bir sorunla karşılaş
mamak için, 146 ncı maddenin, asgari ücretteki artışları alt derecedeki Devlet memurlarının aylıklarına oto
matik olarak yansıtacak şekilde değiştirilmesi yararlı olacaktır. 

* 
Millet Meclisi (S. Sayısı : 66) 



11 — 

N) Gelirler politikası için Öngörülen örgütle ilgili gerekçe : 

Bilindiği üzere, bugün yurdumuzda milli gelirin bölüşülmesi olayı arzulanan bütünlükten yoksundur. 
Özellikle kârların ve rantların oluşması belli ilkelere bağlanamamıştır. Ekonomideki üretim - tüketim den
gesini, çok kez, gelir dağılımında yeni sorunlara yol açacak biçimde bozan zamların, kalkınma planlarının 
ekonomik ve sosyal amaçlarına uygun bir yöntem içinde düzenlenmesi gereği açıktır. Kurulması düşünülen 
örgütün Bakanlar Kuruluna bu konuda öneriler hazırlaması öngörülmektedir. 

O) özel «fiyat düzenleme fonu» kurulmasına ilişkin gerekçe : 

Bilindiği üzere, bugün Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı dayamıalk gösterflerek afliınımakta olan 
fiyat farkları belli fonlar oluşturmakta fakat bu fonların kullanımı bir çok sorunlara neden olmaktadır. Uy
gulamada karşılaşılan hukuki güçlüklerin de çözümlenmesi amacını taşıyan bu yeni hükmün, genel fiyat politi
kasının yürütülmesinde Hükümete anlamlı bir olanak sağlayacağı umulmaktadır. 

P) Parasal sınırların her yıl bütçe kanunlarıyla belli edilmesi ilkesinin gerekçesi : 

Yetki Kanununun kapsamı içindeki yasaların çoğunda para olarak belirlenen sınırlar bugün son derece 
anlamsız düzeylere düşmüş bulunmaktadır. Fiyatların yıldan yıla değişme eğiliminin az olduğu dönemlerde 
kısa ve orta vadelerde işlerini sürdürebilen bu sınırlar, aradan yıllar geçtikçe işlemleri engelleyici bir nitelik 
kazanmıştır . Hele, son yıllardaki hızlı enflasyonun- etkisi 'ile durum içinden çıkılmaz bir noktaya ulaşmıştır. 
Değinilen yetkinin amacı, bu tıkanıklığı gidermek üzere, söz konusu sınırların, bütçe kanunlarında geçmiş 
yıl ya da yıllardaki fiyat hareketlerinin etkisi oranında değiştirilmesine olanak hazırlamaktır. 

4 ncü madde gerekçesi : 
Yürürlükteki kanunda 20 olarak saptanmış bulunan asgari ortak sayısı artırılarak, bankaların halka açık 

ortaklık haline gelmeleri özendirilmektedir. Ortakların sahip olabilecekleri azamîi sermaye payları için de 
hadler saptanması, halktan toplanan fonları kullanan bankalarda sınırlı sayıda kişilerin aşırı hâkimiyetlerini 
önleme amacı güdülmektedir. 

Bu değişikliklerin etkisini artırıp denetimi mümkün kılabilmek için, ada yazılı hisse senedi oranımn artırıl
ması öngörülmektedir. 

14 ncü madde gerekçesi : 
Yürürlükteki maddenin, genel kurulda oya katılma için en az 20 hisse sahibi olmayı olanaklı kılan ifadesi 

T. Ticaıreft Kanuınumıdla İldi,' ilke doğrultusunda kteğiştirilerek her hissenin bir oy hakkı sağlamasına yöne-
linmek istenmektedir, 

Genel kurullarda vekâleten kullanılacak oylarla 4 ncü maddede getirilen düzenlemenin etkisizleştirilme-
sini önlemek ve banka genel kurullarını demokratik hale getirmek ve halka açık şirket anlayışını pekiştirmek 
amacı güdülmektedir. 

38 nci madde gerekçesi : 
20 yıllık uygulama ve bu arada ekonomik gelişme nedeniyle ortaya çıkan nedenlerle yürürlükteki madde

nin dolaylı kremdi tanımını yenliden taMmlaımıaıktia zorunluk vardır. 
Maddeye getirilen gerekli ikinci önemli değişiklik, bankaların belirli dallarda çalışan % 25'in üstünde 

sermayesine katıldıkları iştiraklere açabilecekleri kredilerin de sınırsız olmaktan çıkarılarak kredi hadleri içine 
alınmasıdır. Bankalar kredi öz kaynaklarından çok kamunun fonlarım kullandıkları için, bu fonların kul
lanımlında ikendi liışltirıalklieriiınıe aşırı imtiyaz Itanıtnimaısı bu suretle önlenebilecektir. 

Maddeye getirilmesi gerekli diğer bu yenilik % 25 hadde kadar kredi kullandırılabilecek sektörlerin ka
nunda sayılmasından vazgeçilerek, kalkınma planı ile ilişki kurmak bakımından, yıllık programların genel 
teşvik tablosunda sayılan sektörlerin esas alınmasıdır. Böylece durağın bir kredi teşviki anlayışı yerine dina
mik' bir kredi özendirme anlayışı getirilebilecektir. 

/ 39 ncu madde gerekçesi : 
Yürüdükteki maddede büyük bir değişiklik yapılması öngörülmemekte. Yalnızca 38 nci maddede yapı

lacak değişikliğe paralel olarak, toplam iştirak kredisi haddine tâbi tutulmayacak krediler konusunda bir 
açıklık getirilmek istenmektedir, 
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48 nci madde gerekçesi : 

Bankaların bissgdaîlarınıaveya yöneticilerdin kuracakları ortaklıklara, bankaların vev̂ a iştiraklerinin de 
katılması suretiyle kaynak sağlamalarım sınırlandırmak amaçlanmaktadır. Bunun dışında iştiraklere verilecek 
sermaye haddinin istisnadan belirlenerek iktisadi isterlere uygun hale gelmesi öngörülmektedir. 

657 sayılı Yasanın 190 nci maddesinde, en geç bir yıl içinde çıkarılacak özel bir kanunla «Devlet Me
murları Yardımlaşma Kurumu» kurulacağı, bu kurumun bütün devlet memurlarını kapsamına alacağı ve 
memur aylıklarından kurum için % 5 kesinti yapılacağı, öngörülmüştür. 

Sözü edilen özel kanun çıkıncaya kadar, memur aylıklarından yapılan kesintilerin nasıl bir işleme tabi 
tutulacağı ise ek geçici 20 nci maddede düzenlenmiştir. Bu maddede, özel kanun çıkıncaya kadar emeklilik 
ve ölüm nedenleriyle görevden ayrılanların keseneklerinin aynen iade edileceği kabul edilmiştir. Buna göre, 
bu iki neden dışında sebeplerle görevden kesin olarak ayrılan kimselerin kesenekleri iade edilememektedir. 

Maddenin, bu durumdaki kişilere kesenek iadesi olanağı sağlamak amacıyla, değiştirilmesi öngörülmek
tedir. 

Plan Komisyonu Raporu 

Mffîet Meclisi 
Plan Komisyonu 20 . 3 . 1978 
Esas No. : 1/97 
Karar No. : 8 

MiHet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Kamu yönetimde ve harcamalarında etlkinik ve A êrıiimiiiği sağlatmak ve 
savurganlığı önlemde amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkındaki Yetlki Kanunu tasansı» Ma
liye Bakana'nıın da katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü: 

'Devletin ekonomik ve maü işlemlerini düzenleyen ve büyük bir bölümü Gumhuıtiyetin ilk on yıfb içeri
sinde o günlerin koşullarına göre haızırlaınmış olduğu için, günümüzün gereksinımelerini kaırşılayamayan ya
salara, dengeli ve dinamik kalkınmaya engel olmayacak bir içerik kazandırılınasıını; sürekli 'yasalara, yılık 
bütçe yasaları ile yön verme şeklinde süpdütrülfegetein uygulamalara son vetfilmeslini ve nihayet kamu harca
malarında hergün biraz daha yoğunluk kazanan savurganlık eğilimlerinin önlenmesini «ağlamak, üzere, Ba
kanlar Kuruluna çağdaş ekonomilerin duyarlı niteliğine uygun biçimde serti, hızlı ve eitfcÜi yasal önlemler 
alabilme olanaklarını vermeyi amaçlayan tasaırı, Komkyomımuzda, Maliye Balkanınım ıtümü üzerindeki su
nuş konuşmasından sonra, tasarının getirdiklerini daha ayrıntılı bir biçimde incelemek ve üyelere sun
mak üzere, 1 . 3 . 1978 günlü toplantımızda, 3 komisyon üyesinden oluşan bir alt komisyona havale eddl-
miştir. . - • 

Anailan komisyon tasarıyı gereği gibi irdelemiş ve görüşlerini kapsayan raporunu 10 . 3 . 1978 günlü 
toplantımızda Başkanlık Divanıınıa sunmuştur. 

Komisyonumuz daha sonra iAftkomisyon raporunda öngörülen öneriler doğrultusunda maddelerin mü
zakeresini sürdürmüştür. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen; 5 nci maddenin başlığı, madde içeriğine uygun olaıcaik bi
çimde yeniden düzenlenerek ve bu maddede yer aftan (g) ve <p) fıkraları yalnız genel bütçeye giren dairele
rin Devlet davalarına ilişkin 4353 sayılı Yasaya yer verdiği, oysa bu davalar açısından eıtlkMiğinji yiıtinrıtilş 
parasal sınırların, katma bütçeli idarelerin kendi yasalarında da bulunduğu gerekçesiyle, sözü edilen katma 
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bütçeli kuruluşları da kapsayacak biçimde değiştirilerek ve jraadde sonundaki «düzenler» sözcüğü «içerir» 
biçimde değiştirilerek; yürürlük ve yürütene ile ilgili 6 ve 7 nci maddeler aynen kıalbul ediimıiştir. 

Saıygdaınımita. 

Başkan 
Tekirdağ 

Ytlfhaz'Alpaslan 

«Stip 
Trabzon 

Irtoz Vahit Suiçmez 

Artvin 
İtfetffiıet malta 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

-İstanbul 
Metin Tüzün 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Ordu 
Muhalifim. 

Bilâl Taranoğlu 

Başkanvekilii Sözcü 
Aydın İstanbul 

* - Muharrem Sökeli Sevil K-orum 

Adana Ankara 
Af. Kemal Küçüktepepınar Muhalifim. 

Sebati Ataman 

Balıkesir Bolu 
Necati Cebe Halûk Kambörklü 

Diyarbakır Eskişehir 
M. Yaşar Göçmen Muhalefetimi arz' eder 

Söz hakkım mahfuz. 
İsmet Angı 

Kars Kastamonu 
Doğan Ar aslı Sabri Tığlı 

Manisa Nevşehir 
Sümer Oıut Y. Kemal Yüksekli 

İmzada bulunamadı. 

Samsun Siirt 
1. Etem Kılıçoğlu Ne bil Oktay 

Tekirdağ Zonguldak 
Mûttallfim. Avni Gilrsoy 

Nihan İlgün 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı önlemek Amacıyla 
Alınacak Ekonomik ve Mali Önlemler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Kalkınma planı ile yıllık programın uygulanmasında ortaya çıkan darboğazları gidermek, 
ekonominin iç ve dış dengesini gözetmek, dış kaynaklara (bağımlılığı azaltmak, yatırımları hızlandırmak, ka
mu yönetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamak ve tutumluluğu özendirerek savurganlığı önlemek üzere Ba
kanlar Kuruluna kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Yetki Kanununa göre çıkarılacak kararnameler; 

a) Kaynakların verimli kullanımı ve kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması yönünde düzenlemeler ge
tirilmesi; özelikle belli bir kamu fonu ile en fazla mal ve hizmet sağlanması, mal ve hizmetlerin en az be
delle elde edilmesi, programlanmış hizmetlerin süresinde gerçekleştirilmesi ve doğabilecek kapasite fazlalarının 
diğer kamu kuruluşlarında değerlendirilmesi ilkelerinin özendirilmesi ve sorumluluklara bağlanması, 

b) Kamu harcamalarının tutumluluk anlayışı içinde yürütülmesi ve savurganlığın Önlenmesi amacıyla, öde
neklerin gerçek gereksinmelere göre ve yerinde kullanılması ilkelerine etkinlik kazandırılması, 

c) İlgili yasalarda öngörülmüş belli parasal sınırların, işlemleri ağırlaştırıcı ve israfa yol açıcı etkilerinin 
ortadan kaldırılması ve bütçe kanunlarının uygulanmasına işlerlik kazandırılması, 

d) Hazine ile kamu idare ve kuruluşları arasındaki parasal ilişkilerde tıkanıklıkların giderilmesi, 

e) Kalkınma planlarının ekonomik ve sosyal amaçlan doğrultusunda, genel ekonomik koşullara göre top
lam üretim ve tüketimin dengelenmesi amacıyla fiyatlarda istikrarı sağlayacak yönde önlemler alınması, 

İle ilgili olarak 5 nci maddede yer alan konuları kapsar. 

İlkeler : 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 nd madde ile verilen yetkileri kullanırken; kalkınma planında öngörü
len ilkelere, özellikle hızlı ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla, darboğazların giderilmesine ve 
kamu yönetiminin etkinlik ve verimliliğe yöneltilerek savurganlıktan kurtarılmasına öncelik verir. 

Yetki Süresi : 

MADDE 4. — Bakanlar Kuralıma 1 nd madde ile verilen yetkiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl geçerlidir. 

Yetki Kapsamına Giren Konular : 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun gücündeki kararnameler i 

a) 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 22, 24, 28, 29, 31, 32, 37, 56, 59, 62, 
64, 83, 84, 86 ve 92 nd maddeleri ile 25.1.1965 tarih ve 527 sayılı Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere dair 
Kanunun 1 nd maddesi; 

b) 2.6.1934 tarih ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 
37, 41, 46, 50» 60 ve 66 na maddeleri,ve 6150 sayılı Kanunla eklenen ek madde; 10.9.1960 tarih ve 79 sa
yılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve 
Bazı Hükümler İhdasına dair Kanunun 10 ncu maddesi fle 30.4.1946 tarih ve 4876 saydı Kanun; 
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PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik 
ve Mali Önlemler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlkeler : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yetki Süresi : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yetki Kapsamına Giren Konularla, Kaldırılacak, Değiştirilecek ve Yeniden Düzenlenecek Hükümler : 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre çıkartılacak kanun gücündeki kararnameler : 

a) 26 . 5 . 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 22, 24, 28, 29, 31, 32, 37, 56, 59, 
62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci maddeleri ile 25 . 1 . 1965 tarih ve 527 sayılı Gelecek Yıllara Geçici Yüklenme
lere Dair Kanunun 1 nci maddesi; 

b) 2 . 6 . 1934 tarih ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 
36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 nci maddeleri ve 6150 sayılı Kanunla eklenen ek madde; 10 . 9 . 1960 tarih ve 
79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve 
Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 10 ncu maddesi ile 30 . 4 . 1946 tarih ve 4876 sayılı Kanun; 
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ı(HiM«metin Teklifi) 

c) 10.2.1954 tarih ve 6245 sayıh Harcırah Kanununun 33, 47 ve 49 ncu maddeleri ile 31.7.1970 tarih 
ve 1322 sayıh Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi; 

d) 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alına
cak Tedbirlere İlişkin Kanunun 1 nci maddesi ile 14.5.1964 tarih ve 474 sayıh Gümrük Kanununa Bağh 
Gümrfük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi; 

e) 7.3.1954 tarih ve 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 202 sayılı Kanun ile 21.5.1955 tarih ve 6623 sayılı Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı Kanunu
nun 6 nci maddesi; 

f) 2.2.1941 tarih ve 4060 saydı Yüzdebeş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına dair Kanunun 1, 4 ve 9 ncu 
maddeleri; 

g) 18.1.1943 tarih ve 4353 sayıh Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdür
lüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine dair Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 ncü mad
deleri; 

h) 16.7.1945 tarih ve 4792 sayıh İşçi Sigortalan Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci 
maddesi; 

i) 29.6.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesi; 
j) 23.6.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanununun 4,14, 38, 39, 48, 61 ve 68 nci maddeten; 
k) 12.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesi; 
1) 12.3.1964 tarih ve 440 saydı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkında

ki Kanunun 3,7, 8 ve 36 nci maddeleri; 

m) 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 43, 146 ve 1897 sayıh Kanunla deği
şik ek geçici 20 nci maddeleri; 

n) Genel ekonomik dengenin sağlanmasında gelirler politikasının oluşturulması için Bakanlar Kurulu
na önerilerde bulunmak üzere, konu ile ilgili tüm kuruluş temsilcilerinin katuacağı bir Danışma organı
nın kurulması; 

o) Devlet tarafından temel mallara yapılan zamlar nedeniyle oluşan fiyat farklarının Hazine nezdinde 
açılacak özel bir fon hesabına aktarılması ve bu fonun, fiyatlann ayarlanmasında kullanılması; 

p) Yukandaki bendlerde yer alan; 1050 sayıh Kanunun 24, 62, 64, 83 ve 84 ncü, 2490 sayıh Kanu
nun 2, 5, 7, 16, 19, 41, 46 ve 50 nci, 4353 sayıh Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 ncü maddelerindeki 
parasal sınırlann günün koşullarına uygun biçimde ydlan Bütçe kanunlarında (1978 mali yıh için Bakanlar 
Kurulunca) belli edilmesi; 

İle ilgili hükümleri düzenler. 
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c) 10 . 2 . 1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 47 ve 49 ncu maddeleri ile 31 . 7 .1970 
tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi; 

d) 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 saydı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Yergilerle İlgili Olarak Hükümetçe 
Alınacak Tedbirlere İlişkin Kanunun 1 nci maddesi ile 14 . 5 . 1964 tarih ve 474 sayılı Gümrük Kanununa 
Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi; 

e) 7 . 3 . 1954 tarih ve 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 202 sayılı Kanun ile 21 . 5 . 1955 tarih ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Ka
nununun 6 nci maddesi; 

f) 2 . 2 . 1941 tarih ve 4060 sayılı Yüzdebeş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanunun 1, 4 ve 
9 ncu maddeleri; 

g) 18 . 1 . 1943 tarih ve 4353 sayılı Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğünün vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine Dair Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 ncü 
maddeleri ile 24 . 7 . 1940 tarih ve 3904 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununun 8 nci, 7.6.1949 
tarih ve 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 10 ncu, 11.2.1950 
tarih ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 32 nci, 
18.12.1953 tarih ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanu
nun 35 nci, 25.2.1956 tarih ve 6686 saydı Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 6 nci, 27.6.1956 tarih ve 6760 saydı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve 
Teşkilatı Hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesi; 

h) 16 . 7 . 1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sigortalan Kurumu Kanununun 344 saydı Kanunla değişik 
20 nci maddesi; 

i) 29 . 6 . 1956 tarih ve 6762 saydı Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesi; 
j) 23 . 6 . 1958 tarih ve 7129 sayıh Bankalar Kanununun 4, 14, 38, 39, 48, 61 ve 68 nci maddeleri; 
k) 12 . 1 . 1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 631 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi; 
1) 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hakkındaki 

Kanunun 3,7, 8 ve 36 nci maddeleri; 
m) 14 . 7 . 1965 tarih ye 657 saydı Devlet Memurlan Kanununun 43, 146 ve 1897 sayıh Kanunla de

ğişik ek geçici 20 nci maddeleri; 

n) Genel Ekonomik dengenin sağlanmasında gelirler politikasının oluşturulması için Bakanlar Kuruluna 
önerilerde bulunmak üzere, konu ile ilgili tüm kuruluş temsilcilerinin katılacağı bir Danışma organının ku
rulması; 

o) Devlet tarafından temel mallara yapılan zamlar nedeniyle oluşan fiyat farklarının Hazine nezdinde 
açılacak özel bir fon hesabına aktarılması ve bu fonun, fiyatlann ayarlanmasında kullanılması; 

p) Yukandaki bentlerde yer alan; 1050 sayılı Kanunun 24, 62, 64, 83 ve 84 ncü, 2490 sayılı Kanunun 
2, 5, 7, 16, 19, 41, 46 ve 50 nci, 4353 sayılı Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 ncü, 3904 sayılı Kanunun 
8 nci, 5433 sayılı Kanunun 10 ncu, 5539 sayılı Kanunun 32 nci, 6200 sayılı Kanunun 35 nci, 6686 sayılı Ka
nunun 6 nci, 6760 sayılı Kanunun 14 ncü maddelerindeki parasal sınırların günün koşullanna uygun biçimde 
yılları Bütçe Kanunlarında (1978 mali yılı için Bakanlar Kurulunca) belli edilmesi; 

İle ilgili hükümleri içerir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür* 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devjet Bakanı 
H, Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
İV. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
F. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
0, Alp 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakam 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakam 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
d. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. §ener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakam 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakam 
M., Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakam 
Doç. Dr. D. Baykal 

25 . 2 . 1978 

Devlet Bakanı ve 
BaşbaKan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakam 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M, Can 

Maliye Bakanı 
Z* Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Dr. M, Tan 

Çalışma Bakanı 
A._ B. Er soy 

Turizm ve Tan. Bakam 
A._ Coşkun 

Jrnşr ve Jşkfln Bakanı Köy tş. ye Koop. Bakanı 
$. Karaaslan A± Topuz 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Gençlik ye Spor Bakan* 
Yi Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakam 
H. işgüzar 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr. At 7\ Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakam 
M. özdemir 
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(Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 6. — Tasannm 6 na maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Tasannm 7 nd maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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