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I . - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Başkjan Oaıhâıt Karâikaş, 198Q Yılı Bültçesimin Ge
me! Kunulda göırtüişülmıeye bajşlanmjaisı nedieniyıle, kısa 
birç ıkjosrçulşjmia yaptfo 

ıl98Q Yiı (Büjtjçte Kanomu Tasamsınıııı, (1/315) (S. Sa-
yılsı : 40IQ) töülmjü ützîefriındjeikli «görüşmeler tamamlandı. 

17 Şubat 1980| PaBar güpü saalt MX0j0,'da toplanıl-
irtalkj Üzere (birleşime stot 20|.0|7'de son veriM. 

Divan Üyesi 
BaŞkjan iDehizlıi 

Cahit Karakaş Mustafa Gazalcı 
Divanı lÜıyesi 
1 (î,atanlbuH 
Recep Özel 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muslih Göreıntaş 

DİVAN ÜYELERİ — NfızameMuı Çoban (Kütahya), İrfan Binay (Çanakkale) 

• 

İBlAJŞK'AN — MiJM Meclislinin 45 ed Birleşimini acıyorum;, 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt-
ke Katma Komisyonu Raporu* ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Raporu. {M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
Sayısı: 949) (1) 

IBAŞKAN — 198Q Mali Yılı Bültiçe Kamunu Ta
sarısı üz)onind«|k|i görüşmeler* fcaldiğımuz yerden de<-
viaim edıiyomız. 

Hükümet ve Komisyon. yeriinli akmıştır, 

Dünkü Ibirlöşıianldia Büttlçe Kaınunu TasariMun tü
mü tiizê inıdeıkji gıörüşmeler tamamlanıştı; şimdi ta-
saramn ımıakideteıliıne geçlmösılni oylarınraa sunacağımH 

(1) 400 S. Sayılı Basmayan 16 . 2 . 1980 tarihli 
44'ncü Birleşim tutanağına eklidir, 

Maddelerle jgeçifadsinıi oylarınıza sunuyorum!: Ka
bul ddenler.,. Etmeyenler.. Sayım gereUtüyor efendÜim, 
oyliamayı tekrarlayacağımı,, 

Maddelere (gçilimıetsdtni oylarınıaa sunuyorum: Ka-
'bul edenler,.̂  

Divan üyeleri arasında mutabakat hâsıl olmadı. 
onun üçin tteöcrar sayacağım. 

iŞimjdi »yafamız;, bir dje kabul abmıeyenjljerıi ben sayaca
ğım. 

IKaibul etmeyenler 
ilki Divan Üyesiriinı sayımı 'arasımda büyük, fark 

-vardır. Bu balkiılmidan... (Gürültüler) Lütfen gürüM 
yapimayun, ıblir klarara ıvaınmış löMum, 

iŞimldü ayağa kjaldırmaik isuretiiyîe oylama yaıptıra-
oağıımr. 

IKalbuil edenler, lütfen aiyağa kalksınlar... 
Lütfen dllklkatli sayın,.. 
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M« Meclisi B : 45 

(Muhterem arkadaşlar, sayımlarda katiyen muta
bakat hasıl olmuyor, Solumdalki ütye 195 kalhul, 170 
ret oyu; saymış; sağımda ki, üye 193 ret, 170] kabul 
oyu saymış. (AIP sıralarından «Yuh» sesleri) 

IMüjsiaade ©din flültf en< 
Benim saydığıma göre, 2Q5 kalhul, 176 ret oyu 

vardır. Divanda multaıbalkat hasıl olmadığı için oyla
nmayı yenilemek meclbuırliydtinjdeyim. O halkımdan, ad 
ökpnmııaiki 'suretiyle - TOzüjğülmpzje igötre - yapiiFaımaya-
oağı içini, saiyaırm yeniden yapmak. Zoriundayız. MiMet-
vekHİlerti fazla yaruıyoruz; ama, bu defa ınptalbakata 
varmak, mecburiyetindeyiz. 

Lütfen sıhhatli cayalım arkadaşlar. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, 15 

imzalı önergeimjiız var. 
IBAŞKAN — Efdndim, oylamaya geçmjiş hulunu-< 

yoruz. Bu sırada zaten önerge işleme konulamaz, 
IBu bakımdan, tekrar, ayağa kalkmak suretiyle ye

nliden sayım yaptıracağız, 

.Yalnız, miUıetvdkilterirıiden sayım esnasında gürül
tü yapılmamasını, «hu kadar arkadaş geldi» diye ba
ğırıp ıDüvan üyelerini şaşırtmamıalarını rica ediyorum, 
Sıralar arasında muntazam, durul'malk 'suretiyle oylama 
yapltıracağıım. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Vicdanlı bir 
adam gelsin oraya4 , 

IBAŞKAN — Buraya çıkan her 'insan vicdanlıdır, 
v'icdain hakımmdan iıtham etmeyin. (Gürültüler) 

'Şimdi, maJddeletle geçilmesini kabul edenler lütfen 
ayağa (kalksın.* 

Kalhul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar efen
dim.^ 

Lütfen isayın.: 
[Kalhul! edilmiştir, 

, 1 nci maddeyi dkjutuyorum:1 

1980 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

GÜDER BÜTÇESİ : 
1MIADDE 1. — Genıel 'Bütçeye giren dairelerin har

camaları için bağlı (A) işaretü cetvelde gösterildiği 
üzere {756 687 .182 00(Q) liralık ödenek verilmiştir. 

Ayrıca (Devlet Ihorçları, 'Milli Savünıma Bakanlığı, 
Jandarma. Geniel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdür-
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I lüğü, ıMiiili IsUihıbarat Teşkilatı ve Kiöy İşleri ve Koo-
pıeraltifleıt (Bakjaınihg* hizmet programlananda yer: alan 
öideııiekterin tamamı harliç) Gönıel ve KJatma Bütçeye 
ıginerj dalireleırin büt^lerindekji (A) işaretli cetvelde 
mjavcut ödenefclerdien j % 2 kesilerek, Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin 93Q - Q9 - 3 - 30(1 terttütbÜne eklenmûşjüir. 

I BAŞKAN — Okunan 1 nci madde kapsamına 
giren genel ıbuıtçieye dahil bakanlık ve dairelerin büt-

I çelerinin görüşmelerini yapacağız. 

A) TBMM BÜTÇESİ 
I a) Cumhuriyet Senatosu 
I b) Millet Meclisi 
I .BAŞKAN — Programımıza göre Türkiye Büyük 

Millet Meclisli 'Bütçeli üzertinıdekj görüşmelere başlı-
I yoruz, 
I (Komisyon, Hükjümet ve idareci üyeler lütfen yer-
I terini alisınlan 

'Maliye Baklamı burada. Sayuı İdareci Üyeler bu-
I radalar, Saym Komisyon burada. 

IİIHSAN ATAÖV (Antalya) — Hükümetlin ne ilgisi 
j var bu bütçe ıile?l 
I BAŞKAN — Efendim, umumi 'bütçedir, Hükü-
I m/etin bulunması mecburidir. 

İHSAN ATAÖV (Anitalya) — Meclis ve Senato 
I İdareci üyeleri bulunsunlar, yeter; Hüküımıeıt oturmaz. 

I 'BAŞKAN — Sayın Aftaöv, İçtüzüğün 63 ncü mad-
I desini okuyortuint: 
I «Her ıgörpşjmjeınlin başınjdan; sonuma kadar, hükmin 
I met adına 'görüş. bildifilrnıek üzere Başbakan veya ilgili 
I (bakan veya zorunlu hallerde yetfkjitendirilmiiş birinci 
I derecede sorumlu daire amirlerinden bir kamıu gördv-
j l'isıi hazar 'bulunur.» 
I IBu hükme göre de Hükümet olması gerekir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 2Q seneden (beri 
hu böyledir, Hükümte* oturtmaz. (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Öyleyse senelerden ıberi yanlış tatbik 
eitmiİŞsiinaZ. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Geçen sene de sen 
I varidin bu klürtsüide. (GürüMiîer) 
I 'BAŞKAN — Görüşmelere devamı ediyoruz; lüt

fen güaıüMiiyü ıkesıln. 
I Hüskjüimjet, KJorniisyon ve idareci üyeler yerlerini al-
I 'mjiışitıır, 

Türlkjîye Bjüyülk; Millet Meclisi Bütçesi üzerinde 
I grupları ve şahıslan adına söz alan sayın üyelerin ad-
I larrnu sırasıyla okjuiyöılulml:! 

Oumttıurilydt Halik iPartiisi GrMbu adına Saym Kaya. 
I Bengisu, Milliyetçi Haretoet Parltüsi Grulbu adına Sa-
I yın Faruık Demiırtıola, Adalet 'Partisıi Gruîbu adıma Sa.-
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iyin Neman Uzun, Milli Selamet Partisi Grulbu adına 
Saıynn Hasan Aksay< 

İLehünidıe, şahısları adına; Say*n Mehmet Çatal-
ıbaş, Sayın ismialil Haikjkt KiÖyljüjoğlu; 

iAlîeylhinıdeı: Sayım Aizliımlet KJöyliüjoğkı, Sayın Mevlit 
Güngör Erdinç, Sayın Ali Ak; 

lÜzerlndö: Saym Muarnlmer Aklsoy. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, beni 

ide ıslöz. üsıfcilyıoırum1. 
(BAŞKAN — Oflur, efendim sıraya alırız, sıra ge

lirse kıonıuişfiırsunuz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Anitalya) — Sıraya al, ben sıra

yı getiriMim, 
Blültçe Kanunıunun atendla «ıBu hüıtçeyi Meclis Reisi 

il© Senato Başkanı yürüttür» der. 

BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın Bengisu, 
buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA KAYA BENGİSU (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli parlamenter arkadaş
larım; Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan Se
nato Meclisimiz ve Millet Meclisimizin bütçeleri do
layısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Par
timizin görüşlerini' bildirmek üzere huzurunuzdayım. 

Türkiye'miz son yüz yıllık gelişim sürecinin en 
karmaşık ekonomik ve sosyal depremlerini yaşamak
tadır. Toplumumuz büyük bir yapı değişikliği aşama
sındadır. Bu tarihsel geçiş döneminde toplumsal so
runlar her gün artmakta, çalışma tempomuz ve yön
temlerimiz bu gelişmeye ayak uyduramadığı için ola
cak, sorunlar çözüme kavuşamayıp üst üste yığılmak
tadırlar. 

Özellikle, toplumu temelinden sarsan ekonomik 
ve sosyal bunalımlar, parlamenter olarak bugünlerde 
üzerimizde ağırlığını hissettiğimiz bir politik bunalı
ma dönüşmüştür. Politik bunalımın en yüksek aşa
maya geldiği bugün, her derdin devası addedilen Par
lamentomuz Meclislerinin bütçesi dolayısıyla kısa bir 
süre için de olsa, bütün partilerin bir özeleştiride bu-
luntnalan faydalı olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, özeleştirilerime geçmeden 
önce, Meclislerimiz konusunda toplumumuzun bir 
bakış açısını da belirtmek isterim. 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya kadar Türk 
Milleti, Devleti, padişahın emri, asan - kesen ferma
nı, vezirin demir yumruğu olarak bilmişti. Ancak, 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra ve özel
likle sosyal devlet kavramının Anayasamıza girişin
den sonra Devlet, bütün toplum sorunlarının adalet 
içinde çözüme bağlanacağı bir yer olmuştur vatandaş 
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için. Devlet içinde yeni bir kuruluş olarak Parlamen
to, halk nazarında her türlü haksızlığa, adaletsiz oto
riteye karşı bir güvence olmuştur. Osmanlı alışkanlık
ları içinde zaman zaman bocalayan bürokrasi deni
len çarkın dişlileri arasına takılan vatandaş, kurtulu
şu Parlamentoda bulmuş, Parlamentoya sığınmıştır. 

Toplumun Devletten beklediği sorunların çözü
mü işlevini elbette ki, Parlamento tek başına yapa
cak değildir; fakat sorunları çözmede Parlamento, 
anahtarı elinde bulundurmaktadır. Zira, Parlamen
tomuzda bildiğimiz iki büyük yetki vardır; yasa yap
ma yetkisi, yasaları denetleme yetkisi. İşte bu iki bü
yük yetkiden dolayı vatandaş, çözüm bekleyen so
runlarının bunalıma dönüşen ağırlığı içinde gözlerini 
Parlamentoya dikmiş, Parlamentodan çare ve kurtu
luş beklemektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak iftiharla belirtiriz 
ki, Parlamentomuz bazen hızlı, bazen yavaş; ama her 
zaman iyi niyetli olarak bu şerefli görevi yapmaya 
çalışmıştır, çalışmaktadır ve çalışmalıdır da. Özeleş
tirilerimizi, bu görevi daha iyi yapabilmemiz için şu 
3 ananoktada toplayarak yapmak istiyorum: Meclis
ler olarak yasa çalışmalarımız, denetleme yöntemle
rimiz ve parlamenterler olarak durumumuz. 

Yasa çalışmalarımız üzerinde biraz durmak iste
rim. Basit bir mantıkla, elinde yasa yapma yetkisi 
bulunan Meclislerimizin ortaya çıkan bütün sorunları 
hızla çözümleyebileceği kolayca kabul edilmektedir. 
Bu tarzda bir mantık sonucu, Meclislerimiz her der
de deva addedilir olmuşlar, her sorunu yasa ile çöz
me alışkanlığı içinde - bir arkadaşımın yerinde deyi
miyle- âdeta yasa üretme fabrikası haline dönüşmüş
lerdir. Çok zaman Parlamentonun çalışması, kabul 
ettiği yasaların sayısının çokluğu ile ölçülür olmuş, 
yetkililer çalınma hızımızı kanıtlamak için, çıkarılan 
yasaların sayısına dair istatistiki ralkamlar vermişler
dir. Elbet, istatistiki rakamların faydası vardır; fakat 
ıbiz bu rakamlara bir başka açıdan değineceğiz. Aşa
ğıdaki rakamlar, farkında olmadan yakalandığımız bir 
hastalığın teşhisi bakımından bize kolaylık sağlayabi
lir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 1960, yılına 
ıkadar 7 480 adet, Milli Birlik Komistesi ve Kurucu 
Mecliste 375 adet, çift meclisli Parlamentomuzda da 
ibu güne kadar 2 257 adet olmak üzere, 57 yılda 10 112 
adet yasia kalbul etmişiz. Yani ortalama olarak her 
yıla 178 adet yasa düşmektedir, 

Halen yürürlükte olan yasaların sayısının kesin 
olarak bilinmesi çok büyük araştırmayı istemektedir, 
ben bu araştırmayı yapacak zaman bulamadım; ama 
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yetkililerden sordum; hiçbir yetkili kesin olarak, yü
rürlükte olan yasaların sayısını veremedi; ancak tah
mini olarak 4000 - 4500 civarında yürürlükte olan 
yasa olduğu söylenmektedir. 

Bu tespitlerimden başka tespitlerimiz de var. Çok 
yasa yapmak, çok sorunu çözme anlamına - maale
sef - gelmiyor. Eğer bir sorunu çözmek için bir ya
sa çıkarınca arkasından on sorun çıkıyorsa; bu, çı
kardığınız yasalarla birlikte sorunları artırmak olu
yor. Örneğin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 
ele alalım. Bu yasa 1965 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Devlet memurlarının çalışma koşullarını düzeltmeyi, 
özelliskle parasal sorunlarını çözümlemeyi amaçlayan 
sosyal nitelikteki bu yasa, daha doğarken sakat doğ
muş olacak ki, kabulünden hemen sonra çeşitli dev
let memurlarının şikâyeti ayyuka çıkmış, arkasından 
yasayı düzeltme çalışmaları başlamış ve 1966 yılın
dan başlayarak, her biri kendi bakımından haklı olan 
bu şikâyetleri gidermeye çalışılmış, yasalar çıkarılmış, 
değişiklik yasaları çıkarılmış, hatta kanun kuvvetin
deki kararnameyle düzeltilmeye çalışılmış; ama bugü
ne kadar bu sorun çözürnlenememiştir. 5434 sayıü 
Emekli Sandığı Kanununun başına gelenleri ise bu 
20 dakikaya sığdırmak değil, 20 saate bile sığdırmak 
mümkün değildir. 

Bir başka tespit: Çıkarılan yasalar arasında aynı 
konuda çelişkili hükümler getiren yasalara rastlandı
ğı gibi, örneğin bir milli eğitim konusunda dönem 
farkı ile çıkmış, kelime kelimesine aynı iki yasa bu
lunmaktadır. 

Başka bir tespit: Bu kadar çok yasa yapmamıza 
karşın, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan önce 
kabul edilmiş «Memaliki Osmaniyeden bahseden, 
irade-i Seniyyeden bahseden bir yasa daha henüz yü
rürlüktedir. Örnek vermek gerekirse, 1329 tarihli 
tdare-i Umumiye-i Vilayat Kanununun, tdare-i Hu
susiye-! Vilayat kısmı halen yürürlüktedir ve 1961 
Anayasamızın yeni düzenlemeler getirilmesini istedi
ği yerel yönetimlerimizden il özel idarelerimizi hâlâ 
feu geçici kanunla yürütmekteyiz; geçici niteliği ka
lıcılığa dönüşmüş bir şekilde yasa yürürlüktedir. 

Böyle tespitleri çoğaltmak mümkündür; ama bu 
ıkadarı, koyacağımız teşhis bakımımdan yeterlidir ka
nısındayım. 

JBu rakamlar ve kısa tespitler bizi şu teşhislere 
götürüyor: Çok fazla yasa yapıyoruz; yaptığımız ya
saları beğenmiyor, kısa aralıklar içinde değiştiriyo-
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ruz; bu gibi değişikİfclerle yasanın bütünlüğünü bo
zuyor ve yeni değişikliklere lüzum görüyoruz. Bu ka
dar çok yasa yapma telaşı içinde, asıl toplumun so
runlarını çözecek; ama uzun inceleme ve araştırma 
isteyen yasaları bir tarafa bırakıyoruz; eleştirilere, 
isteklere rağmen çıkaramıyoruz; giderek gündelik so
runları çözen kısa yasalar yapma alışkanlıkları içine 
giriyoruz. Örneğin, bir Köy Kanunu 1924 senesinde 
kabul edilmiş, o zamanın ihtiyaçları ile şimdinin ih
tiyaçları çok değişmiş; ama yeni bir Köy Kanunu 
birçok tekliflere rağmen çıkarılamamıştır. 

Buna benzer bir Belediye Kanunu, bir Belediye 
Gelirleri Kanunu, bir Özel tdare Kanunu, bir ME-
YAK, bir ÎYAK ve iç ve dış ticareti yeniden düzen
leyen, başıboş bıraıkılan piyasayı denetim altına ala
cak kanunlar dururken, Meclislerimiz belki emekli
liği yaklaşmış az sayıdaki birkaç genel müdürün emek
lilik durumunu düzelten yasalarla, askeri okullardaki 
izinlerin müddetlerini düzenleyen yasalarla, birkaç 
kuruluşa tayın bedeli ödemeye çalışan yasalarla uğ
raşmaktadır. 

Bu niçin böyledir? Yasa yapma yöntemlerimizi 
bu teşhislerin ışığı altında yeniden gözden geçirme
miz gerekiyor. Yaptığımız yasaların hiç olmazsa so
runları 10 yıllık bir süre çözümlemesi, kalıcılık ve hu
zur getiricilik niteliği olmalıdır. Bu nitelikler, bu ni
telikteki kanunlar için de uzun araştırma ve geniş 
tartışma olanakları şarttır. 

Anayasamızda 94 adet, Mecüslerimıizin çalışma
larıyla ilgili hükümler vardır; bir de îçtüzüklerimiz-
deki hükümler var. Bütün bu kurallar şüphesiz ki, 
yasaların noksansız çıkmalarım amaçlayarak konul
muştur; ama geliniz, görünüz ki, bu hükümler işle
yiş, işlefciliş şekliyle bu amacı gerçekleştirememekte-
dirler. Dikkatimizden kaçan nokta şu olsa gerektir: 
Bu hükümler, yasaların hazırlanış yöntemleriyle de
ğil, önerilen yasaların kabul ediliş yöntemleriyle il
gilidir ve kanımızca çok oluşları, yasaların dalıa iyi 
incelenerek geçmesini sağlayacak yerde, bu kadar 
çok engeli bir an evvel aşarak yürürlüğe girmesi en
dişesi içinde çok az incelenerek geçmesine neden ol
maktadır. Hazırlanması için bir kural ve yöntemi ol
mayan yasalar, önerildikten sonra, komisyonlara gi
diyor ve âdeta 110 engelli yarışmasına çıkmış bir at
letin aceleciliği içinde komisyonlarda konuşulup Ge
nel Kurula geçiyor; Genel Kurulda da konuşulacak 
yasaların çokluğu, vaktin darlığı, İçtüzüğün koydu
ğu kısıtlamalar ve Senatodaki engeller düşünülerek, 
-deyimimden dolayı özür dileyerek söylüyorum- yan-
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gından mal kaçırırmışçasına konuşuluyor ya da baş
ka bir deyimle, konuşulamıyor ve yasalar bir fırın
dan çıkarılan ekmekler gibi, kabukları kızarmış; 
ama hamur, içleri hamur, pişmemiş şekilde ardı ardı
na çıkıyor. Buna yasa israfı .diyorum ben. 

Bizde yasaların hazırlanması aşaması pek düşü-
nülmemaş, ancak kabul aşamaları düşünülmüş ve yu
karıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle bu aşamalar 
sağlıklı işlememektedir. 

Şu halde, yasaların hazırlanma aşaması, hazırlan
ması sırasında gerek parlamenterlerin tartışması ve 
gerekse toplumda tartışma olanakları araştırılmalı, 
kabul aşamasındaki bürokratik engeller de azaltüma-
lııdır. Bu bakımdan, Meclisimizin Kanunlar Müdürlü
ğünde Araştırma ve Danışma Bürosu kurularak da
ha etkin bir şekilde yardım yapılmasını memnuniyet
le karşılıyoruz. Bu çalışmaların daha ileni götürülerek, 
özellikle henüz çıkaramadığımız Millet Meclisinin 
Teşkilat Yasası hazırlanırken, bu eleştirilerimizin de 
nazara alınarak, yasa yapma yöntemlerimizin ciddi
yetle ele alınmasını diliyorum. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanımızın bu konuda 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden yararlandı
ğını biliyoruz, timi çalışmaların teknik ve politik gö
rüşlerle desteklenerek mükemmelleştiırilmesini ve ha
zırlık kanunlarının bu düşünceyle oluşturulmasını di
liyoruz, 

Değerli arkadaşlarım, Sözlü Soru, Yazılı Soru, 
Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Gensoru, Meclis 
Soruşturması şeklinde sürdüregeldiğimiz denetim 
çalışmalarımız, esefle belirtmek isteriz ki, yeterli ve 
doyurucu olmaktan uzaktır. Oysaki, denetim çalış
malarının, biriken sorunların çözümü yolunda çok et
kili bir müessese olması gerekir. Meclislerimizin bu 
yetkisi ve görevi, yasa yapma kadar, bazen yasa yap
madan da önemli bir görevdir. Daha önce değinmiş
tim, bütün sorunları yasa yaparak çözümleme alışkan
lığımız, bizi, bugün saplandığımız gibi çıkmazlara sok
maktadır. 

Yaptığımız yasaların uygulanışlarını, Anayasamı
zın çözümlenebileceğini görebiliriz kanısındayım. 
Denetime ayırdığımız haftada bir günlük sürenin ye
terli olup olmadığı tartışılabilir; fakat esas tartışıla
cak konu, denetim yöntemlerimıizin yeterli olup ol
madığı ya da denetim yöntemlerimizi yerinde kulla
nıp kullanmadığımız konusudur. Örneğin; 1961'den 
bu yana hiçbir soruşturma sonuçlanmamıştır. Bir ar
kadaşımın dediği gibi, belki yüzlerce, binlerce yol
suzluk, soruşturma, araştırma önergesi vardır. Şim-
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diye kadar ne önerge sahipleri iddialarını ispatlama 
olanağı bulabilmiş ne de" itham edilenler bu itham,' 
ların altından tam olarak kurtulma olanağını bula* 
ibilmişlerdir. Soruşturma eğer ciddi bir işse -ki, ciddi 
olduğuna inanıyorum- bu korkunç bir durumdur ar
kadaşlar. Birçok parlamenter arkadaşımız, bakanlık 
yapan hemen hemen her arkadaşımız böyle itham
lara maruz bulunmalktadır; gerçek suçlu bir türlü 
meydana çıkamamaktadır, gerçek suçsuz arkadaşlar 
kesin belli olamamaktadır. Bu durum, toplumda çe
şitli çirkin dedikoduların, kamu kesiminde çalışanlar 
aleyhine yayılmasına neden olmaktadır. Birçok Gen
sorunun konusu, bir yazılı sorunun kapsayacağı ko
nuyu aşmamakta, yazılı ve sözlü soruların konusu ise, 
bir telefonla öğrenilebilecek konudan çok zaman da
ha önemli olamamaktadır. 

Eski Anayasamızda, kanunların yorumlanması 
şeklindeki Millet Meclisinin bir yetkisi, yeni Anaya
samızda yoktur. Bunun yerine, denetim ve kanunların 
yorumları yapılabilir ve yasaların daha etkin bir bi
çimde uygulanması sağlanabilir; fakat merkezi oto
rite tutkusunun ve denetim uygulamalarımızın yuka
rıda belirttiğim sakıncalarının bürokrasi üzerindeki 
olumsuz etkileriyle yasalar, uygulayıcılar tarafından 
çok dar anlamda yorumlanıyor ve vatandaşlar, «Mev
zuatımız müsait değildir» şeklinde klişeleşmiş bir 
sözle, Meclislere, parlamenterlere gönderiliyor; mev
cut yasayla çözümlenebilecek birçok sorunun çözü
mü için yeni bir yasa bekleniyor. 

Denetim yöntemlerim izi, sadece birbirimizi itham, 
kamuya teşhir gibi amaçlarla kullanma alışkanlığı
mız, denetimin yukarıda belirttiğim esaslı işlevini 
gölgelemiştir. Bu yöntemler bizi başka noktalara gö
türebilmeye yatkın olduklarına göre, denetimi yön
temlerimizi değiştirmek ilk akla gelen yoldur. Gerek 
ilmi, gerek teknik ve politik kurullar, bu önemli so
runlar üzerine eğilmelidirler. Elbette bu, Meclis Baş- * 
kanlık Divanlarımızın önderliğimde yapılmalıdır. 

Parlamenter olarak durumumuz, koşullarımız 
nedir? Parlamenter olarak bizler esnaf, işçi, tarım
cı, tüccar, sanayici, mühendis, avukat, doktor ve baş
ka kimseler olarak, acaba meslekelerimizde uzman 
kimseler olarak mı seçiliyoruz; yoksa seçmenlerimi
zin eğilimlerini en iyi bilen ve değerlendiren, politik 
tercihlerini en isabetli kullanabilecek kişiler olarak 
mı gönderiliyoruz, yoksla, otomatik parmak kaldırmak 
için ve iş takip etmetk için mi buradayız? Parlamen
terlerin durumu bu bakımdan tebellür etmemiştir. 

Yasalar çoğunlukla, bizi seçmenin eğilimini en 
iyi bilen ve politik tercihini isabetli kullanabilen kim-
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seler olarak görmek istiyor; içtüzükler çoğunlukla 
mesleklerimizde uzman kişiler olarak görüyor ve is
tiyor; seçmenlerimizden bazıları ise bize otomatik 
parmak kaldıran ve iş takip eden kişiler olarak ba
kıyor. Hangi tarafımız ağır basarsa, o tarafın mem
nun olacağı mantığı içinde ve bugünkü önseçim sis
teminin yarattığı ortamda parlamenter, yasanın ve 
İçtüzüğün isteğini bir tarafa bırakıp, seçmenini mem
nun etme yoluna itilmektedir. 

BAŞKAN — SaJyın Bengisu, lütfen toparlayın. 
KAYA BENGİSU (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Acaba parlamenterlerin durumu ne olmalıdır? 

Sadece birincisi mi, ikincisi de mi, yoksa üçü birden 
mi? Bu tartışılıp, parlamenterlerin durumu berrak 
olarak ortaya çıkmalıdır. Parlamento böylelikle da
ha net olarak çalışabilecektir, Her türlü düzenleme
den evvel bu tartışılmalı, bir sonuca varılmalı ve öte
ki düzenlemeler, saptanacak bu duruma göre ele alın
malıdır; böylelikle, parlamenterlerin çalışma koşul
larının manevi yönü ve öğesi hazırlanmış olacaktır. 

Ya maddi yönü ve öğesi? Onun, çözümlenme yo
lunda olduğunu görmekten mutluyuz, Millet Meclisi 
Başkanlık Divanımız bu konuda Meclis içi düzenle
me çalışmalarını yapmaktadır. Yakında, Meclis bina
sının arkasındaki Halkla İlişkiler Binamızın hizme
te sokulmasıyla bu sorun büyük bir şekilde çözüme 
bağlanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, açıklama fırsatını buldu
ğum Partimin bu konudaki görüşlerini özetleyerek ı 
sözlerime son vermek istiyorum. Parlamentomuz ve 
üyelerinin çeşitli sıkıntıları vardır. Alışılagelmiş; fa
kat olumsuz sonuçlarını gördüğümüz yasa yapmada
ki ve denetlemedeki yöntemlerimizi ve kurallarımızı 
yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. 

Ayrıca, parlamenterlerin durumlarının belirlen
mesi çalışma koşullarının manevi yönüyle etkin çalı
şabilme koşulları uygar bir biçimde yaratılmalıdır. 
Meclis Başkanlık Divanlarımızın iş düzenleme çalış
maları yanında', eğilmeleri gereğine inandığımız bu 
sorunlarda önerilerimizle katkılarımız, muhakkak 
olacaktır. Meclisler bütçelerinin bu olanakları yöneti
cilere verdiği kanısındayız. 

Bütçelerin Meclislerimize, Meclis yöneticilerimize 
ve Meclis personeline yeni inançlı ve itici bir güç 
vermesi dileğiyle, Partim ve şahsım adına hepinize 
saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bengisu. 

Efendim, diğer arkadaşa söz vermeden bir hususu 
bilgilerinize sunmak isterim. 20.2.1980 Çarşamba gü
nü görüşülecek olan Bayındurlık Bakanlığı bütçesiyle, 
25.2.1980 Pazartesi günü görüşülecek olan Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bütçesinin yer değiştirmesine dair her 
iki Bakanın mutabık kaldıUdlarma ilişkin tezkere Baş
kanlığımıza gdlm'iştir. 

Buna göre, 20.2.1980 Çarşamba günü görüşülecek 
olan Bayındırlık Bakanlığı 'bütçesi, 25.2.1980 Pazar
tesi günü; 25.2.1980 Pazartesi günü görüşülecek olan 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi, 20.2.1980 Çar
şamba günü görüşülecektir. Genel Kurulun bilgilerine 
sulunur. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Fa
ruk Demirtola; buyurun. (MHP sırallarınidan alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA FARUK DEMİRTOLA 
(Tokat) — Sayın Başlkan ve saygıdeğer üyeler; Se
nato ve Millet Meclisi bütçeleri hakkında görüşleri
mizi açıklarken, muhterem Heyetinizi Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu a'dma ve şahsım adına saygıyla 
selamlıyorum. 

TüTkiye Cumhuriyeti Devletini, Anayasamızın di-
bacesindeki mana içinde millet adına temsil eden 
Meclisimizde, 800 milyara yakın 1980 bütçesi bu
günlerde görüşülece'k ve karara bağlanacaktır. 

Millet adına görev yapan Yüce Meclislerin yüceli
ği, millet adına bu görevi yaptıkları içindir. Bu iti
barla, millet yararına yaptlacalk hizmetlerde yapıcı, 
(birleştirici, uzlaştırıcı olmamız en başta gelen ve bü
tün partilen müşterek arzuları olmalıdır. Bu yasama 
döneminde, geçen yıllarda olduğu gibi, Mectİis Baş
kanlık kürsüsüne doğru toplu ve fiili hücumların ol
mayışı, kavga ve gürültülerin gittikçe azalması, Se-
'nalto ve Meclis Başkanlarının daha ilk turlarda seçil
miş bulunması hepiimiz için memnuniyet verici olmuş
tur; fakat bunun yanında, komisyon başkan seçimle
rinin gecikmesi ve bazı fcomisyonlanni da hâlâ bugüne 
kadar başkanlarını seçememiş olmaları üzerinlde du
rulmaya değer konulardır. Meselâ, Anayasa ve Dilek
çe Komisyonları hâlâ başkanlarını seçememiş'Cir. Söy-
lîenti'lere göre, erken seçim için yapılacak teklifler bu 
komisyonda yani Anayasa Kömisyonunida karara bağ
lanacağına göre, erken seçim istemeyen bazı partilerin» 
'bu komisyon başkanlığını almayı pazarlık konusu ha
line getirdikleri dedikoduları yaygın hale gelmiştir. 
Eğer bunu partiler bir iddialaşma veya pazarlık ko
nusu yapmakta ısrar ederlerse, bundan kendi partileri 
de zarar görür, mMetimiz de zarar görür. Bu ince he-
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'sapları yapanları ise ne millet affeder, ne de komisyon 
üyeleri affeder. 

BMer burada inat ve iddialiari'mıızın gerçekleşmesi 
•için bulunmuyoruz; bizler burada millete h'izimet için 
varız. Komisyon başkanlığı pariti menfaatleri için bir 
makam olarak düşünülmemeli, partizan görüşler bir 
'kenara itilerek, komisyonlar başkanlarını bir an ev
vel seçerek, çalışmalarına 'başlamalıdırlar. 

'Sayın milletvekilleri, bu yasama dönem'inde Mec
lislerin idari ve asayiş yönünden disiplinli çalışmala-
Tinı şükranla karşılıyoruz. Hepinizin bildiği birçok 
hizmetlerin kolaylâşttnflmiiş olduğunu ve halen de yeni 
imkânların ve tesislerin devamını memnuniyet verici 
bulmaktayız. Anlcalk, görevini canla başla yapan Mec
lis personeliyle, yine aynı statüde olan Senato perso
nelli arasındaki ücret ödemıel'eniran farklı oluşu, perso-
mel arasında, aynı hizmeti gören kişiler arasında eşit-
'sizlik yarataıştır. Bunun ilk fırsatta düzeltilmesi, 
adaletin yerine getirilmesi olacaktır. 

Mecliste asayişle ilgili Son çıkarılan kanunlarda, 
Milet Meclisinin değerli üyelerinin partizanlıktan ay
rılarak asgari müşterekte bMeşmelerini, milletimiz için 
gerekli olan bu kanunl'arın süratle ve incelenerek Mec
listen geçmesini, Parlatmetonun başarılı çalışmalarına 
bir örnek olarak arz edebiliriz. 

Bu kanunların sert olduğundan, bu kanunların de-
tmıdkrasiye uygun olmadığından zaman zaman bahse
dildi; fakat anarşi denilen bir dert milletimize mu
sallat olunca, ya derdi veya serti kabul etmek mec
buriyetindeydik. 

Sayın üyeler, Meclislere geçen yıl çok ciddi soruş
turma ve araştırma önergeleri geldi. Bunların gereği 
gibi incelenmeleri ve denetimleri yapılacak yerde, iç
tüzüğün verdiği bir mecburiyetin yerine getirilmesi 
üslubu içerisinde muamelelere tabi tutulmuş ve ço
ğunluğa dayalı bir mantık, içerisinde bunlar reddedil
miş bulunmaktadır. 

Elimizdeki içtüzüğün birçdk yönlerden, ihtiyacı 
gerektiği gibi karşılayatmaldığı bir hakikattir. Sık sık 
yoklama isitemleriyle Meclis çalışmaları inkıtaa uğra
mış durumdadır. Bu balkımdan, elimizdeki İçtüzüğün, 
günün ihtiyaçlarına göre en ktsa zamanda yemden dü
zeltilmesi gereklidir. f 

Sayın mille'tıyekilleri, Senatoyla ilgili bir konuya 
geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da temas edeceğim: 
Tabii senaltörlük müeslsesefsi. 20 yıldan beri, seçilme;-
den, milli iradeye dayanmadan millet adına görev ya
pan, bumda ısrar eden senatörlerin durumunu demok
rasiyle izah etmek asla mümkün değildir. 

1961 Anayasası bu hakkı onlara vermiş olabilir; 
fakat milletin vekâletini almadan bir iki devre bu gö
revi 1961 Anayasasına istinaden «Fevkalade durum
lar varidi» diyerek de yürütülme düşünülebilir; fakat 
seçilmeden 20 yıl ısrarlı ve devamlı dlarak bu işe talip 
olmak dmokrasi anlayışı ile asla bağdaşmaz. Hele bele 
onların devamlı olarak savunuculunuğu yapan Cum
huriyet Halk Partisinin demokrasi zihniyetine bunu 
nasıl sığdırmaiı, anlamak mümkün değildir. (AP sı
ralarından «ıBravo» sesleri) Demokrasi, partilerin men
faatlerine göre istenilen şekle ve kalıba sokulacak bir 
rejim değildir. Anayasa tadiline bu konuda asla niyetli 
olmayan Cumhuriyet Halk Partisi, diğer partilerin bu 
ikonuda bir referandum hazırlığına girmelerini acaba 
nasıl karşılayacaktır? Esasen, demokraside böyle ihti
laflı konularda referandum yolunun kanunlaşmasının 
ve böylece zaman zaman milli iradeye başvurulması
nın büyük faydaları vardır. 

Gene bu yıl, söylenen ve gerçekleşme yolunda hiç
bir ciddi teşebbüsiümüz olmayan bir konu da, tek meclis 
(sistemine dönülmesi hususudur. Pek çok senatör yetki
lerinin az oluşundan şikâyetçidirler ve bunda haklıdır
lar. Ya Senatonun yetkileririin arttırılması veya Senato 
ile Millet Meclisinin bir çatı altında birleşmesinin yol
ları araştırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Parlamentonun ve üyelerinin 
millet nazarında itibarını yükseltmek hepimiz» düşen 
bir görevidir; bu, şahsımız için değil, milletin temsil
cileri olduğumuz için gereklidir. Toplumda «Parla
mento çalışmıyor, üyeler M edişe devam etmiyor, ko
misyonlar toplanamıyor» sözleri halklı veya haksız 
yaygın bir hal almıştır. «Parlamentonun çağın 10 yıl 
gerisinde kaldığı» sözleri hâlâ kulaklarımızda çın
lamaktadır. Bu sözler Parlamentoya bir itibar kazan-
dırmamıştır. Bu veya bu kabil beyanların bir de TRT' 
de özetlenmek amacı altında, esas fikirlerin yanına il-
ilİyetsiz ve irtibatsız görüşler sıralanarak, uluorta mil
lete duyurulması, yani fikirlerin kısmen de olsa ga
yesinden saptırılması, aynı şekilde, Parlamentoya arzu 
edilen itibarı getirmemiştir. 

TRT'de politik beyanlar özetlenecek yerde, bir 
bölümünün hiç olmazsa aynen dkunması daha yerin
de bir hareket olur. Haberlerin TRT'de sıralannşın-
da ayrı bir özeİk vardır. MösM's ile ilgili ve parti gö
rüşleriyle ilgili haberler, bazen haberlerin en son kı
sımlarında yer almaktadır; vatandaşların dikkatlerinin 
dağıldığı bir sırada okutulmaktadır. Böylece, «Önem
li dl'sa başta söylenirdi» gibi, millet üzerinde psiko
lojik ve ters bir etki yaratılmaktadır. Eğer Meclislerin 
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ve onu teşîkil eden üyelerin millet nazarında itibarını 
dalha çdk artıracaksak, TRT'de Meclisin ve Meclis
lerle ilgili haberlerin önplamda yer almasına önsım 
veridiıjrtmök zorundayız. Bunu TRT'de geçen yıllarda 
yapmaimıştır. Hatta Meclis ile ilgili, Danışma Kurulu 
ile ilgili çok önemli konuları TRT'ye Meclis Başkanı • 
müracaat ettiği halde, ısrar ve inadını sürdüren TRT' 
yetkilileri bu önemli yayınları yayınlaimaımıştır ve ne
ticede TRT'nin bu tutumu Saym Meclis Başkanı ta
rafından Sayın Reisicumhura bir mektupla iletilmek 
zorunda kalrnmuştır. 

Bu böyle sürüp gidecekse, Yüce Meclislerin bu ka
bil sorumsuzluklara sahip çıkması zamanı gelmiştir. 
Bu tespitlerin ışığı altlında, Yüce Meclislerin kalbul 
edeceği bazı kanunlarla, bazı özerik kurumların günün 
ihtiyaçlarına uygun yeni düzenlemelerle, yeni kanun
larla rriillete daha faydalı hizimetler vermesinin temini 
cihetine süratle gidilmelidir kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, Meclislerin en başta gelen 
görevlerinden birisi de denetim görevidir. Son yıllar
da ve son günlerde memleket bütünlüğüne yönelik, 
Anayasa ve kanun sınırlarını aşan, «Özgürlük» adı 
altında pek çok olaylar olmuştur. Hüküm dilerin oto
rite zaafına, partizanlığına, veya müsamahasına bağlı 
tutumlarından milletimiz pek çdk zararlar görmüştür. 

1 Mayıs 1977 ve 1 Mayıs 1978 Taksim Alanında 
meydana gelen mitingler de, keza 1 Mayıs 1979 - sıkı
yönetime rağmen - istanbul'daki DİSK mensuplarının 
Devlete kafa tutuşu, Kahramanmaraş, Sivas olayları. 
mçbirimiz için ve hiçbir siyasi kadro için en küçük 
bir müspet puan getirmem iştir. Hele şu geçen haf-
ıtaıki TÖB-DER'in boykotu, TARİŞ'teki işçi direniş
leri ve güvenlik kuvvetlerine karşı 'sıkılan kurşunlar, 
'siya'sıi kaidroların güçlenmesi için bazı politikacıların 
öğretmenleri ve işçileri kışkırtmasından öte bir an
lamı taşımaz. Bütün bunların Yüce Meclislerde enine 
boyuna görüşülüp, denetlenmesi şarttır. 

En son Istartbul, İzmir, Kars ve Tunesli'nde olan 
olaylar bir milli faciadır. Bu milli facia karşısında 
Meclis Başkanı gerekli haasalsiyeti göstermiş, Da
nışma Kurulunun olağanüstü bir toplantıya çağtrmış-
tır.- Buna rağmen, parti grupları temsilcileri, bu mem
leketin içinde bulunduğu facia karşısında, arzu edilen 
kıpırdamayı ve tavrı almamışlardır. 

Oün, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, kar
şılıklı olarak, espri ve güldürü ile karışık 10 saatlik 
görüşmeler oldu. Bu görüşmelerde bütün parti tem-
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sücileri, parti çıkarları istikametinde pek çok şeyler 
konuştular. Dile getirilrneyen tek konu, İzmir - Ka-
difekale'ye çekilen Rüs bayrağı; TüTk askerine karşı, 
«Türk askerine kurşun, Rüs aiskerine selam» slogan
ları olmuştur. 

Vaktiyle bu gibi sınırsız özgürlüklerin olduğu Fran
sa'da, 1970 öncelerinde, hürriyetin suistimal edildiği 
bir zamanda General De Gaulle g'iıbi tecrübeli bir si
yasi' işbasına gelmiş, meclislerden birçdk yetkiler ala
rak, bazı anayasa ve yasa değişikliklerine başvurdu
rarak metalekdtini anarşiden ve iç harbin eşiğinden 
kurCarmi'ştır; ciddi bir devlet adamı anlayışı içerisinde 
ülkesini pek çok büyük badirlerden çıkartmış ve birkaç 
yıl olsun idare edebilmiştir. 

Memleketimizde de son 10 yıldan beri ve hele 
«on yıldan beri her geçen gün süratle bir faciaya gi
diş vardır. Fek çok meslek gruplarına ve işçilere ve
rilen tavMer, derneklere gösterilen müsamahalar, anar
şinin artması ve ekonomimizin çökmesinin başlıca 
kaynağı olmuştur. Neticede, demokrasimiz hastalan-
ımış, memleket bir iç harbin eşiğine getirilmiştir. Ül
keyi, güllük gülistanlık göstermek gayretleri boşuna
dır. Mileltin kaderi, demokrasinin sağlığına; demok
rasinin sağlığı ise, Yüce Meclislerin çıkaracakları ka
nunlarla, alacakları tedbirlere bağhdır. 

İlacı yine Meclis içinde bulmak ümidiyle, bütçe
nin milletimize, memleketimıize hayırlı olması dileğiy
le Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. (AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Numan Uzun, 

buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADINA NUMAN UZUN (İstanbul) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosunun 1980 yılı bütçeleri 
üzerinde AP Grubu adına görüşlerimizi belirtmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Bu yasama yılı başında Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Sayın Başkanlarının aynı günde bi
rinci oylamada seçilmelerini şükranla karşılıyoruz. 
Kendilerini çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. 

Büyük Atatürk Türk Devletini kurarken, «Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir» sözüyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin temelini atmıştır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, kuvvet ve kudretini milli ira
deden alır; hür ve serbest seçimle işbaşına gelir; Türk 
milletini temsil eder ve millet adına vazife görür. 
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Türk milletini Parlamentoda temsil ederken, ye
minimize sadık kalarak, hürriyet içinde planlı kal
kınmayı, sosyal adalet ilkeleri içinde milletimizi çağ
daş medeniyet seviyesine ulaştırmak, Parlamentonun 
itibarını korumak ve yükseltmeye çalışmak başlıca 
'görevimizdir. Bugün güzel vatanımızı parçalamak is
teyenlere karşı birlik içinde durmamız şarttır. De
mokratik rejimi, kanun hâkimiyetini, dini inançları, 
mülkiyeti, şeref ve itibarları yıkmak için çalışanlara, 
«dur» demenin zamanı geçmek üzeredir. 

İŞayın milletvekilleri, milletimiz bizden huzur is
tiyor. Milletvekilleri olarak, muhalefet olarak, ikti
dar olarak ve siyasi partiler olarak milletimizin men
faatlerini ön plana alırsak bu işi mutlaka başarırız. 

Sayın milletvekilleri, Millet Meclisi çalışmaları 
geçtiğimiz iki yıla nispeten bu yıl daha başarılı ol
muştur. Sayın milletvekillerinin Hükümeti murakabe 
için sözlü ve yazılı sorularına da yeni bir yön ver
mek lazımdır. Meclis gündeminde geçmiş hükümet
ler zamanından kalma birçok sözlü sorular hâlâ gö
rüşülememiştir; ne zaman görüşüleceği de belli de
ğildir. Zamanında verilmiş sözlü sorular aylar sonra 
cevaplandırıldığı için, konu, önemini ve aktüalitesini 
kaybediyor. Sayın Başkanlığın bu hususu dikkate ala
rak, icap ederse îçtüzük değişikliği yapılmasını rica 
ediyoruz. 

Sayın Meclis Başkanımızın, Millet Meclisi çalış
maları hakkında kamuoyuna yılda bir defa yapmış 
olduğu açıklamaların daha s*k yapılmasını teklif edi
yoruz. 

Senato ve Millet Meclisi bütçelerini inceledim; her 
yılki gibi normal düzende hazırlandığını gördüm. 
Yalnız, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
çalışan tüm personele, ayırım yapılmadan, aynı 'hiz
metlerin yapılmasını arzu etmekteyiz. Cumhuriyet 
Senatosu memur ve müstahdemlerine ne gibi hizmet
ler uygulanıyorsa, 'Sayın 'Millet Meclisi Başkanından 
ricamız odur ki, Meclis personeline aynı hizmetler 
uygulansın ve eşit haklar tanınsın. 

Geçen dönemde göremediğimiz, Senato ve Meclis 
Başkanlarının ahenk içinde çalışmalarını görmekten 
memnunluk duyuyoruz. Millet Meclisi Başkanımızın, 
milletvekillerinin yasama görevlerini daha verimli ya
pabilmeleri ve seçmenlere daha iyi hizmet verebil
meleri yönündeki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Adalet Partisi Grubu olarak, Parlamentoyu ken
di iradesi üzerinde ve o iradeyi kullanmaktan men 
edecek hiçbir kuvvetin varlığını kabul etmiyoruz. 
Büyük milletimizin yegâne ümit kaynağı olan Mec-
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lisimize karşı yönelecek her türlü saldırılara, grup 
farkı gözetilmeksizin, elbirliği ile, Parlamento olarak 
şiddetle karşı çıkılmasını temenni eder, Adalet Partisi 
Grubu ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar suna
rım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzun. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Hasan 

Aksay. 
Buyurun Sayın Aksay. 
MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (İstan

bul) — Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçelerimiz üze
rindeki Milli Selâmet Partisi görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, açıklarıyla beraber 1 
trilyonu bulan bütçenin içerisinde Millet Meclisi ve 
Senato bütçelerimizin tutarı saraylarla birlikte 1,5 mil
yar civarındadır. 

Maddi görünüşü bu olmakla beraber, hiç şüphe
siz Millet Meclisi ve Senatomuz üzerinde hem çö
züm millette olduğu, hem milletimizin tek temsilcisi 
bulunduğu için en önemli bütçe olduğunda hiç şüphe 
yoktur. 

Manevi buhran gelerek, bir de iktisadi ve maddi 
buhranla neticelenmiştir. 'Bu buhranın içerisinden 
çıkmakta şüphesiz Meclislerimize çok büyük bir gö
rev düşmektedir. ıBunun için, Meclislerimizin etkin
liğini artırmak, Meclisin saygınlığım artırmak başta 
gelen görevimiz olmalıdır. Bu görevin ifasında Mec
lis Başkanlarımıza, millet vekillerimize, Cumhurbaş
kanından iktidara kadar birçok görevler düştüğünde 
şüphe yoktur. Ancak bunlarla da bu işin hallolması 
mümkün değildir. 

Sayın Meclis Başkanımız, milletvekiUerirnizıin çok 
daha iyi ve verimli çalışabilmesi için çeşitli girişim
lerde bulunmuştur. Halkla İlişkiler Binası Hakikaten 
devlet - millet kaynaşmasına ehemmiyet verdiğimiz 
bir dönemde, milletvekillerinin halkımızla teması ba
kımından faydalıdır. Milletvekillerinin kanun çalış
malarına yardımcı olmak için yine Meclis Başkanı
mızın kurduğu büroyu memnuniyetle karşılıyoruz. An
cak, bunlar şüphesiz yetmemektedir. Mesela, dünkü 
bir hadiseyi alacak olursak, bu Meclisleri sadece grup
lardan ibaret bir hale getirmek çok yanlış bir hadi
sedir. Dün gruplar konuştu. Gruplar konuştuktan son
ra, sabaha kadar, bir söz söylemek, milletine bir şey 
söylemek içki sıra beklemiş, sıra almış, sıraların üze
rinde milletvekilleri buraya çıktılar. Onların konuşma
sı sırasında, bir taraftan televizyon, malzemelerini sök-
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meye başladı; bir taraftan ışıklar sönmeye başladı. 
Sanki milletvekilinin sözünün hiç değeri yok. Millet
vekili sözlü soru soruyor, altı ayda sıra gelmiyor; 
milletvekili gündem dışı konuşmak istiyor; hani, grup 
yöneticisi vesaire olmazsa, milletvekili burada hiç ko
nuşmazsa, ferdi görüşünü burada hiç anlatamazsa, 
milletvekilinin saygınlığını biz nasıl temin edeceğiz? 
Onun için, bir bakıyorsun her taraftan milletvekilli
ğinin etkinliğini zedeleyici hadiseler oluyor. Mesela, 
biz Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne bir yetki veri
yoruz; bir basın kartının bir basın mensubuna temin 
ettiği haklarla, bir milletvekili kartının milletvekiline 
temin ettiği haklar arasında hiçbir fark yok. Yani o 
da uçağa % 50 tenzilatlı ise öyle, nerede ne yapıyor
sa, aşağı yukarı birbirine yakın. Bir Basın - Yayın 
Genel Müdürüne bir yetki veriyoruz, her sene 50 ki
şiye, 100 kişiye şeref kartı veriyor; Meclis üç tane es
ki milletvekili için bu hakkı tanıyacak olduğu zaman 
Reisicumhur veto ediyor. Yani, demek istediğim şu ki, 
millet çözümü bulacaktır. Asıl, milletin temsilcisi olan 
Meclise mutlaka gerekli ağırlığı, gerekli yeri verme
miz gerekir. 

Bu etkinliği artırmak için Meclis Başkanımızın 
gösterdiği gayreti takdirle karşılıyorum. Onun dışın
da, bütün milletvekilleri olarak elbette kendi kendi
mize bir saygınlığı temin etmemiz, ondan sonra da 
bütün müesseselerde bu işi temin etmemiz gerekiyor. 

Muhterem milletvekilleri, şüphesiz bu meseleler 
sadece bu görüntülerle de hallolmaz. Bugün biz o ka
naatteyiz ki, (Meclisimizin sayısı fazladır. Senato ku
rulmuş; fakat beklediği kadar bir fonksiyon icra ede
memiştir. Fonksiyon zayıf olursa, elbette etkinlik aza
lır; kamuoyunda saygınlığı azalır. Onun için, bu işle
re yeniden bir düzenleme getirmek, kanuni bir düzen
leme getirmek, Meclisin sayısını, Senatonun durumu
nu yeniden Yüce Meclisin değerlendirmesinde fayda 
vardır. 

Muhterem milletvekilleri, demin de arz ettiğim gi
bi, Halkla İlişkiler Binası, hakikaten devlet - millet 
kaynaşmasına ehemmiyet verdiğimiz bir dönemde, 
milletvekiliyle, bizzat onu seçen millet arasındaki mü
nasebetler bakımından faydalı olacaktır. Ancak, 50 
milyonluk bir ülkede milletvekilleri kaç kişi ile te
mas etme imkânına sahiptir? Bütün bir millete mu
hatap olmak ve bütün bir milletle manevi irtibatlar 
içerisinde bulunmak zarureti vardır. Bu manevi irti
batlar içerisinde bulunurken, Meclisin, kendi görün-
ttüsüne çok dikkat etmesi gerekir. 

Milletimiz bir taraftan yokluk, kıtlık içerisindey
ken, ipahalılık almış yürümüşken, şu kış gününde kim

se sobasını yakıp doğru dürüst ısınamazken, milletin 
temsilcisi olan Meclisin, bütün bu işlerle alakasız gibi, 
sanki aristokrat bir zümreymiş gibi gelip anıt dikme
ye çalışması, heykel dikmeye çalışması ve bunlar 
için milyonlar ayırması; görüntümüzde, halkla ilişki
lerimizde, toplu olarak bütün millete hitabımızda ha
kikaten son derece menfi bir puan teşkil edecek bir 
noktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Milli Selamet olarak, me
seleleri fazla dağıtmak istemiyoruz. En önemli mesele
miz, Meclisin etkinliğini ve saygınlığını temin etmek ve 
bu Meclisin bütün bu bunalımların içerisinden çıka
cak gücü göstermesini sağlamaktır. Onun için, asıl 
görüşlerimi bu kadarla iktifa ediyorum. Yalnız, bu
rada mühim meselelere dikkati çekelim de, ufak me
seleleri unutalım da demek istemiyorum. Onun için, 
bir tane de küçük meselelerden bir örnek vermek isti
yorum. Çünkü, meselenin küçüğü yoktur, bize göre 
büyük mesele budur; ama bir fakir adama göre büyük 
mesele, o akşam karnını doyurmaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bu bakımdan, bir defa, 
Senato ile Millet Meclisi arasında personelde, me
murda adaletsizlik olmasına imkân vermemeliyiz. Per
sonelin eskiden edindiği haklarda kısıtlama yapmak 
gibi bir noktaya katiyen gitmemeliyiz. Bu Meclis, her 
şeyden önce bu Meclisteki personel, bu milletvekille
rine, herkesten fazla saygı duymak noktasında olma
lıdır; en önce, yakınımızdakiler bu saygıyı duymalıdır.' 
Bunun içinde biz son derece adil davranmaya mec
buruz. 

Şimdi, mesela, Senatonun personeli arabalarla, ser
vis arabalarıyla gidip geliyor; Meclisin personeli ser
vis arabasıyla gidip gelemiyor. Bu yanlış bir şeydir. 
Eskiden ikisi de gidip geldiğine göre, şimdi ikisi de 
servis arabalarından yararlanmalıdır ve servis araba
ları tekrar hizmete konmalıdır. 

Asıl genel plandaki meseleler üzerinde durduktan 
sonra, bir de teferruatı küçümsemediğimizi ifade et
mek üzere böylece bir de teferruattan maruzatta bu
lundum. 

Senato Bütçemizin ve Millet Meclisi Bütçemizin 
milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını 
Allah'tan diliyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Lehinde Sayın Mehmet Çatalbaş, buyurun. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 mali yılı Bütçesi 
dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve Büyük Millet Mecli-
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simiz bütçeleri hakkında şahsi görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Konuşmama başlamadan 
evvel Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Dünyada 16 'büyük Türk Devleti kurmuş, 16 ncı 
asırda büyük Türk Devletlerinin bayrağına, sanca
ğına mühürünü vurmuş ve Akdenizi bir iç deniz hali
ne getirmiş, dünyanın her tarafına adalet ve fazileti 
götürmüş bir ecdadın torunları ve o büyük devletler
den kalma dünyadaki son Büyük Türk Devleti milli 
sınırlar içinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yü
ce Parlamentosu çatısı altında toplanmış bulunuyo
ruz. 

Memleket ve milletimizin kaderinde Yüce Parla
mentonun büyük çalışmalarım 1980 Mali Yılı Büt
çesinin görüşülmeye başladığı şu günlerde ve ülkemi
zin içinde bulunduğu fevkalade durum dolayısıyla te-
kabbül etmenin tarihi görevini hepiniz idrak buyur
maktasınız. 

Cumhurbaşkanlığı, Türk Devletini temsil eden en 
yüce bir makamdır. Bu makamın gerek temsil yönün
den ve gerekse tutum ve davranışları yönünden tam 
bir tarafsızlık içinde olması, memleket ve millet da
vasına taalluk eden bütün konularda bu tarafsızlığın 
devamı fevkalade önemli bir konudur. Ne yazık ki, 
birkaç yıldan beri bu tarafsızlık favkalade zedelen
miştir. Bu yönüyle 1980 Nisan ayında yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin, tarihinin derinliklerin
den gelen, büyük varlıklar taşıyan ve İslam ülkeleri
nin de her birisinin lider saydığı Büyük Türk Dev
letinin temsil yeteneğini en iyi bir şekilde yapabile
cek, götürebilecek ve bunu dünyaya örnek olabilecek 
bir temsil yeteneği içinde tebellür ettirecek olan bir 
Cumhurbaşkanı seçmek en önemli görevlerimizden 
biridir. 

Ayrıca, Türkiye Devletinde bir Başkanlık sistemi 
düşünülebilir. Yüce Parlamento bu konu üzerinde de 
çalışmalarını yoğunlaştırmakta büyük yarar vardır. 
Bizdeki sistemde Cumhurbaşkanlığı, dışta ve içte 
Devleti temsil ediyor; bütün konular parti genel baş
kanları olarak, Başbakanların uhdesindedir. Çağımız-
daki fevkalade büyük olaylar karşısında parti genel 
başkanlarının çalışmaları ve görevleri bir insanın gö-
türemeyeceği derecede yoğundur. Bu yönü ile parti 
genel başkanlarının uhdesinde toplanan Başbakanlık 
görevinin, her ikisini bir kimsenin yürütmesi ve gö
türmesi, bundan olumlu neticeler alması üzerinde dü
şünülmesi gerekli konulardan birisidir. İşte, Yüce 
Parlamento bu konular üzerinde düşünmeye, yasa ta-
sarılarındaki değişikliklerle Yüce Meclise bu konulan 

getirmesinin zaruretine inanıyorum. Millet Meclisi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuları artık dü
şünmek ve bunlara bir çözüm getirmek durumunda
dır. 

Demin Sayın Aksay bir konuya değindiler, şah
sımız bahis konusu olduğu için değil, bir başka ar
kadaşımız da değil; fakat şu TRT'nin dün yaptığı, 
fevkalade üzücüdür. (CHP sıralarından «Seni alma
dı değil mi?» sesleri) 

Hayır, benim için değil, herhangi birimiz de olsak 
bu, aynı şeyi gene ifade edecektim. 

Millet Meclisi Başkanlığımızın çalışmalarını fev
kalade takdirle karşılıyorum, Sayın Başkana huzu
runuzda teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 

Günümüzde halkla ilişkilerin fevkalade önemli ol
duğunu idrak ederek, 1950 felsefesi içinde halkla ku
caklaşan Demokrat Partinin felsefesinin bugün 
1958'e kadar olan dönemde bu kucaklaşmanın son 
derece devamım ve hâlâ şu anda yine bu durumların 
devamını görmekle kıvanç duyuyorum. Bu halka iliş
kiler binalarının biran önce tamamlattırılarak, çalış
ma yerleri olarak milletvekillerimize verilmesini, bu
gün önemli meselelerden biri olarak düşünmekte
yim. 

Bu görüşler içinde, 1980 Mali Yılı Bütçesi Cum
hurbaşkanlığımız ve Millet Meclisi bütçelerinin mem
leket ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
Yüce Meclise saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Aleyhinde Sayın Azimet Köylüoğlu, buyurun efen

dim. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz et
meden önce, Yüce Meclisin Sayın Başkamnı, değerli 
milletvekillerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi tem
silcilerini ve hükümet temsilcilerini saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün Parlamentomuzun bir 
özeleştirisini yapmak, kendimizin bir özeleştirisini 
yapmak istiyorum. Bununla, Parlamentomuzun say
gınlığının artacağına ve Parlamentomuzun güçlenece
ğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçesi üzerinde grup sözcüleri
ni dinledikten sonra, Parlamentomuzun çok dertli ol
duğunu anladım; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok dertli olduğunu anladım. İster istemez, büyük 

I bir halk ozanımız olan Hataî'nin bir ikiliği aklıma 
geldi: 
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«Tabipler tabibi dertli olunca, 
Besbelli bu cihanda dertsiz kimse yok.» 

Tabipler tabibi olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin dertli olmasına karşın, biz yine Türkiye'nin 
dertlerine bu Yüce Meclisin çare bulacağına inanıyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, milletvekilleri transferi, Par
lamentonun denetim görevini yapamayışı, milletve
killerinin konuşma olanaklarının olmayışı, parlamen
terlerin parti merkezleri ve İçtüzüklerle özgürlükleri
nin sınırlandırılması, parlamenterlerin ülke sorunla
rıyla ilgili görüşlerini kürsüde dile getiremeyişleri, 
milletvekillerinin çalışma yer ve olanaklarının olmayışı, 
halk ilişkilerinin sağlıklı bir düzeyde tutulamayışı, 
senatörlerin vatandaşlar tarafından biraz geri planda 
görülmüş olması, Cumhuriyet Senatosunda hükümet 
hakkında Genel Görüşme açılamayışi ve hükümete 
güvenoyu vermeme, Cumhuriyet Senatosuna yetki ve
rilmesi, her yıl seçimlerin olması, milletvekilleri ve se
natörlerin büyük umutlarla gelmeleri ve gerçek gö
revlerini yapmadıkları için umutsuzluğa düşmeleri, 
Parlamentonun uzun süre vergi yasalarım çıkarama-
ması, bütçenin iki Mecliste birden görüşülmesi, önse
çim sistemi, parlamenterlerin devlet aygıtında eskisi 
kadar itibarlarının olmaması, 5 - 10 yıl içinde bazı 
kanun ve tekliflerin yasalaşmaması, muhalefet - ik
tidar ilişkilerinin iyi olmaması, Parlamentonun bir 
yasa üreten fabrika gibi görülmesi, komisyon çalış
malarının iyi yapılmaması, polislerle münakaşalar, 
devlet memurlarıyla parlamenterlerin tartışmaları, 
milletvekili ve senatörlerin seçmen işlerini izlemeleri, 
iktidar milletvekilleri ve senatörlerin işlerinin bakan
lıklarda yapılması, muhalefetteki milletvekili ve se
natörlere bakanlıkların iyi muamele yapmamaları gi
bi sorunlar, bugün Türkiye Parlamentosunun sorun
ları gibi gözükmekte ise de, biz esas Parlamentonun 
bu sorunların dışında daha ciddi sorunlarının olduğu
na inanıyoruz. 

Parlamentonun esas sorunları; bir, kendisinin 
esas görevi olan yasa koyamamak; iki, içinden çıkan 
hükümetleri denetleyememek; üç, hükümranlık hakkı
nı gereği gibi kullanamamak; dört, anarşi, hayat pa
halılığı, ödemeler dengesi açıklan ve kaçakçılık ve 
benzeri genel ülke sorunları hakkında görüşme yapa
maması ve görüş bildirememesidir. Örneğin, bugü
ne kadar anarşik olaylarla ilgili, Türkiye Cumhuri
yetinin temel kuruluşu olan Türkiye Büyük Millet 
Meclîsine ne gizli, ne açık, hükümetler tarafından hiç
bir bilgi verilmemiştir. Bugün bir MİT elemanının 

anarşik olaylar, hakkındaki bilgileri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üyelerinden çoktur; bugün Emni
yet Genel Müdürlüğünde çalışan bir elemanın anar
şik olaylarla ilgili bilgileri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden çoktur. 

Siz, Türkiye Büyük Millet Meclisini Cumhuriye
tin en büyük temel kuruluşu olarak kabul edeceksiniz; 
fakat bu Meclisin üyelerine gereği gibi bilgi vermeye
ceksiniz. 

Gerek bu konu, gerekse ülkenin her konusu ciddi 
bir şekilde bu Parlamentoya getirilmelidir. Ülkenin 
sorunları bu Parlamentoya getirilmediği zaman, başka 
zeminlerde tartışılır ve bu nedenle Parlamento, Tür
kiye Cumhuriyetinin en temel kuruluşu olma vasfını 
kaybeder. Bunu sayın milletvekillerinin bilgilerine, al
tını çizerek arz etmeyi de bir görev biliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, izninizle, 
Millet Meclisinde çalışan arkadaşlarımızın bir, iki 
sorununa değindikten sonra konuşmamı yine sürdür
mek istiyorum. 

Aynı çatı altında görev yapan personelden Cum
huriyet Senatosunda çalışanlarla Millet Meclisinde 
çalışanlar arasında ayrıcalık vardır. Birbirinin içeri
sinde kaynaşmış olan bu iki büyük kuruluşta çalışan 
personelin birbirinin arasında ayrıcalık olmasını ben 
şahsen bir milletvekili olarak anlamıyorum. 

Cumhuriyet Senatosu personeli için konulan ser
visler, Millet Meclisi personeli için konulamamak-
tadır; bunun mantıksal bir izahını ben şahsen bula
mıyorum arkadaşlar. 

'Millet Meclisinde çalışan personelin, Cumhuriyet 
Senatosunda çalışan personele göre özlük hakları yö
nünden ayrılacakları vardır. Aynı görevi yapan müdür, 
müdür yardımcısı, raportör, şef ve memur arkadaş
larımızın ek gösterge, yan ödeme, kadro dereceleri 
farklıdır. Bu farklılıklar ise, Millet Meclisinde çalı
şanların aleyhinde olmaktadır. Uygulamaya baktığı
mızda şunu görüyoruz: Millet Meclisinde çalışanların 
işlerinin daha çok olduğu. Bu, hem çok iş yapacak
sın, hem de daha az iş yapanlara göre daha az ayrı
calıklı imkânlara kavuşacaksın demektir. Bunu hu
kukla izah etmek mümkün değildir. 

Anayasamıza göre, çalışan herkesin dinlenmesi 
doğal bir haktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan tüm 
personel için diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi 
dinlenme kampları yapılmalıdır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde çalışan Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu personeli için yıllardır dinlenme kampı ola-
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rak kullanılan ve iki yıldan beri kapalı tutulan Ya
lova Termal Tesisleri yeniden açılmalıdır. 

Millet Meclisinde çalışan tüm personele, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 59 ncu maddesi
ne göre üst derece verilmektedir. Kadroların tetki
kinde ve uygulamaya baktığımızda şunu görmekte
yiz: Bazı ayrıcalıklı memurlara bu Parlamento çatısı 
altında 8 - 9 üst derece verilmesine rağmen, yine söy
lüyorum, bu çatı altında bazı ayrıcalıklı memurlara 
8 ve 9 üst derece verilmiş olmasına rağmen, bazıla
rına müktesebi olan kadrolar ve dereceler verilme
mektedir. Bu bakımdan, tüm Parlamentoda çalışan 
personele adalet ilkeleri içerisinde kadro ve derece
lerin uygulanmasında yarar görmekteyiz. 

Basımevinde çalışan bir kısım personele verilmek
te olan fiili hizmet zammı burada cilt kısmında ça
lışan arkadaşlardan esirgenmektedir. Bunlar da aynı 
görevi yaptıkları için bunlara da verilmesinde yarar 
görmekteyiz. 

Basımevinde çalışan arkadaşlar, kurşun gibi zehir
leyici maddelerle çalıştıkları 'için, iş sağlığı açısından, 
tüm kamu kesiminde böyle çalışanlara yoğurt veril
mekte, süt verilmekte; faikatt Türkiye Büyük Miil'iet 
Meclisinde ise, Meclis doktorunun verrrtiş olduğu bir 
rapora dayalı olarak «Efendim, sütün ve yoğurdun 
zehirleyici maidldeler karşısında önleyici bir faktörü 
yoktur; o nedenle verilmesin» denilmelklte buna göre 
arkadaşların bu hakları kesilmiş durumda. Biz, bu 
hakların verİlme$inden yanayız. 

M'illet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda ça
lışan personele, yaptıkları işe göre, kanunlara göre 
çalışma olanağı verilrneMr. Örneğin, bakanlıklarda
ki odacılar işçidir, şoför işçidir, bahçuvan işçidir. 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisinde ise bunlar memur
dur, O halde, Türküye Büyük Millet Meclisinde ça
lışan odacı, şoför, balhçivan gtbİ devlet aygıtında işçi 
sınıfında çalışan arkadaşların da İş Yasası kapsamına 
'alınıp, grevli ve toplusözleşmeli sendikal haklarının 
verilm'esi, kanun koyan bu Parlamentonun da görevi 
olmalıdır. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlarımız bugüne kadar olumlu 'işler yapmışlardır, 
bunu inkâr etmiyoruz, bu çalışmaları takdirle karşıla
maktayız. İki Meclis Başkanlarının, personelleri ara
sındaki farklılığı gidereceklerine ve daha ileri dü
zeyde haklar vereceklerine de içtenlikle inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, Türküye bugün; Cumhuri
yet tarihinde görülmemiş bir ekonomik ve toplumsal 
bunalımın çölünde kavrulmaktadır. Türkiye, bugün 
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tarihinin hiçbir döneminde görülmemiş bir terör ve 
kargaşanın bataklığında yüzmektedir. Bu terör batak
lığında eriyen ülke, bizim ülkemizdir. Yine bu terör 
ve kargaşa bataklığında eli kolu bağlı olan insanlar 
da Türkiye'nin insanlarıdır. Ülkemizin her tarafında 
acımasız tetiğe basan eller, her gün öldürülen 8-9 in
san da bizim 'insanımızdır. Sokaklarında, cami avlu
larında dilenen imanlar, gözleri çapaklı insanlar, 
çöp kutularında yiyecek toplayarak karnını doyur
maya çalışan insanlar, ısınmak için 'demiryolu boyla
rında kömür toplayan insanlar da bizim insanlanmız-
dtr. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Köylüoğlu. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkan. 

Kan gölü haline gelen Türkiye'yi, Ç k̂ tehlikeli 
bir dönemeçten sonra kader kavşağında tarih bekliyor. 
Tarihin bu kader kavşağınkia Türkiyemiz için söyle
yecekler i nti değiştirme olanağı henüz yitirilmiş değil
dir. Ülkemizin ve halkımızın kaderini ve kara talihini 
değiştirmek sizlerin elinizîdedir. 45 milyon insanın 
kaderini kendi kaderinizle birlikte yaşıyorsunuz. 
Türkiye planlı ve bilinçli bir şekilde bir ıtükenişe doğ
ru, bir sona doğru İtilmektedir. 

Bugün Parlamento dışında hızla gelişen terör 
olayları yarın Parlamentoya da bulaşacaktır. Hiç kim
senin konuşan namlular karşısırida 'dokunulmazlığı 
yoktur. Parlamentoda bomba araması yapmak Veya 
parlamanterlerin kapılarına polis dikmek Çözüm de
ğildir. Ülkemizi bir sona götürmek isteyenlere karşı 
bir an önce hareket etmek kaçınılmaz ulusal bir gö-
revdiir ve bu görev Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin omuzlarındadır; kimse bu görevden ka
çamaz. Olanları hep birlikte önîeyemezsek, bir gün 
mutlaka yok olma kaderimizi değiştirenleyiz. Bu
nun 'için, her türlü k'işü Ve parti çıkarlarının dışında, 
salt Türkiye için bİrîesmtemiz, aklımızı başımıza top
lamamız lâzımdır. Türkiye varsa biz varız, varsa 
çıkarlarımız da vardır. Türkiye varsa sliyasi partiler 
ve onların çıkarları da vardır. Türkiye varsa Parla
mento vardır. Türkiye'nin olmaması halinde hiçbir 
şeyin varlığı konuşulamaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

BAŞKAN — Son cümlen'izi söyleyin, İki dakika 
müsamaha ettim size. Geçmiştir süreniz. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, gerek komisyonlarda ve gerekse Cum
huriyet Senatosu ile Millet Meclisi Genel Kurulla* 
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rında çıkıyoruz ülkenin sorunlarını mikrofonlarda di
le getiriyoruz. !Bir yıl geçiyor, yine söylüyoruz, yine dile 
getiriyoruz, Yılar geçiyor, söylüyoruz, söylüyoruz dile 
getiriyoruz, fakat sorunlar çözümlenmiyor NiçUn çö
zümlenmiyor? Niçin burada söylüyoruz arkadaşlar? 
Burada söylememizin bir anlamı varsa, bunlar neden 
çözümlenmemiş, engelleri nelerdir, bunları bilmek 
durumundayız. Eğer bu •bütçe de, bundan önceki büt
çeler gibi burada söylenip şovlar yapılarak geçişjtiri-
leeekse, bir şey diyeceğim yok. Şayet bu şovlar dı
şında bir uygulama yapılacaksa, Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlarına şunu söylüyo
rum!: Bu Bütçeyi izleyelim. Yukarıda arz ettiğim tali 
derecede çok görevin yapılması çok zor değildir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile Millet Meclisi 
Başkanının hızlı, tutarlı ve sürekli bir çalışma yap
maları sonunda bu sorunların birçoğunun çözülece
ğine ben içtenlikte inanıyorum. Bunun için gerekir
se İçtüzük ve Anayasa değişiklikleri de buraya geti
rilmelidir. Anarşi, kbnult, eğittim, dış politika, sana
yi, enerji, tarım, turizm, enflasyon, altyapı vesaire 
gibi ülkenin dîdkii konularında Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görüşülmüş ciddi bir görüşü yoktur. 

. BAŞKAN — Lütfen bitirin konuşmanızı. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)' — Bitiriyo

rum Sayın Başkan. 
Değerli miüeitvekiilerli, Parlamentolar büyük gö

revler ve tarihi görevler için vardır. Üyesi olmakla 
onur duyduğumuz bu Parlamentonun tarihinde de 
büyük kararlar alınmıştır. 4 Eylül, 1919'da Sivas'a 
temeli atılan bu parlamentonun mimarı Büyük Ata
türk, («Boynumda idam fermanı ile Samsun'dan Er
zurum'a geldim...» 

.. BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, son cümlenizi söy
leyin lütfen. 

AZtMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Son cüm
lemi söylüyorum Sayın Başkan. 

Arkadaşlar, günümüz rutin işlerle ve ayrıntılarla 
uğraşma günü 'kesinlikle değildir. Türkiye nereye gi-
'diyor, Türkiye'yi nereye götürüyoruz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ne düşünüyor, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ne yapıyor? 45 milyon Türkiye halkı bu soru
ların cevabını !bu yüce kuruluştan beklemektedir. 
Anarşiye, toplumsal bunalıma çare bulacaksa bu yü
ce kuruluş behamahal bulmalıdır. Türkiye insanı 
1980lere daha başka özlemlerle gitmek istemektedir. 
Yüce Parlamentomuz yetkilerini kullanarak, tüm dev
let olanaklarından yararlanarak ülkemizi karanlığa 
götürecek bu oyunu, Yüce Parlamentonun gözleri 
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önüride TürkiyeMe sergilenen bu oyunu muhakkak 
bozmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, Başkanlığı müşkül 
durumda bırakıyorsunuz, çünkü müddetinizi çok aş
tınız. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, izlin veriniz, son cümlemi söylüyorum. 

Türkiye'nin geleceği, Büyük Atatürk'ün öncülü
ğünü yaptığı milli kurtuluş bilindi ve heyecanı doğ
rultusunda Yüce Meclislerin yapacağı görevlere bağ
lıdır. Bu çalışmaları biz yapmak mecburiyetindeyiz. 
Kendimize güvenmekten vazgeçiyorsak başkalarına 
güveniyoruz demektir. Yüce Türk Ulusu adına hü
kümranlık hakkını kullanan bizlerin güveneceği baş
ka kümseler yoktur. Bir hesabı vardır bunun, sorulur. 
Bu hesabı soracaklar bulunur. Akgün karagünden 
öcünü alır bir gün. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Senato Başkanı, buyurun efendim. (AP sı

ralarından alkışlar) 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI İHSAN 

SABRI ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) 
— Saym milletvekilleri, Senato Bütçesi üzerinde ko
nuşan ve değerli fikirlerini bize lütfeden arkadaşla
rıma şükranlarımı sunuyorum. 

Demokraside en yüksek müessese olan Parlamen
to kendi geleneklerini kurmadıkça sağlıklı bir düzene 
giremez. Bu geleneklerin başlıcası, Meclisin işleyişin
de-iyi bir uyum sağlamaktır. Dünyada Meclis ve Se
natonun bir çatı altında çalıştığı tek müessese Tür
kiye Büyük Millet Meclisi değildir. Bazı yerlerde de 
bu iki meclis yan yana bulunmaktadırlar. Yan yana 
bulunmanın birtakım mahzurları olabilir; ama bun
lar iki başkan arasındaki anlayışla çok salim bir mec
raya dökülebilirler. 

Göreve başladığımız andan beri Meclisler arasın
daki ahengi sağlamak ve iyi bir nizam kurmak için 
gayret sarf ediyoruz. Başkanların vazifesi sadece ida
ri değildir; Meclislerin fonksiyonlarında kendilerine 
önemli görevler düştüğüne inanıyorum. 

Burada gerek idari bakımdan, gerekse Parlamen
toyla ilgili hizmetlerimiz bakımından çok değerli fi
kirler öne sürülmüştür. Umuyorum ki, gelecek yıl 
önünüze daha sıhhatli icraat ve daha faydalı hizmet
lerle çıkmış olacağız. 

Ben, Senato adına, gerek siyasi parti grupları adı
na konuşanların, gerekse bu konuda eleştirilerini lüt-
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feden arkadaşların mütalaalarına son derece dikkat
le eğilerek; gereğini yapma taahhüdüyle ve lütfen ib
zal buyurduğunuz teveccühler «çin de şükranlarımı 
sunmak için çıktım. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumhuriyet 

Senatosu Başkanı. 
Sayın Millet Meclisi Başkanı, buyurun efendim. 

(«ıBra'vo» sesleri, alkışlar) 
MÎLLET M E C L M BAŞKANI CAHİT KARA-' 

KAŞ (Zonguldak) — Sayın milletvekilleri, değerli ar
kadaşlarım; 

Millet Meclisi 1980 Mali Yılı Bütçesi üzerinde 
grupları adına konuşan ve ayrıca şahısları adına fi
kirlerini serdeden arkadaşlarıma, sözlerimin başında 
şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuri
yetinin kuruluş felsefesinde ve temelinde yeri olan 
en yüce bir kuruluştur. Cumhuriyetimizi kuranlar 
cepheden gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
güç almışlar, o çatı altında toplanan halkın temsilci
lerinin telkinlerini ve düşüncelerini kendilerine güç 
yaparak cephelere koşmuşlar ve bugün 50 milyonu 
ile dünya medeni âleminde dimdik ayakta duran Tür
kiye Cumhuriyeti böylece doğmuştur. >(AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Her geçen gün güçlenerek parlamenter demokra
simize en güzel ürün olarak ortada duran Türkiye 
IBüyük Millet Meclisinin bu hale gelmesinde, bugüne 
erişmesinde emeği geçen, ebediyete intikal etmiş veya 
halen hayatta olan, başta Büyük Atatürk olmak üze
re demokrasimize hizmet eden tüm parlamenterlere 
(Parlamentomuzun şükranlarını ve minnetlerini sun
mak istiyorum. (AtP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

(Bütün Batı parlamentolarında olduğu gibi, "Par
lamentomuz da her geçen gün güçlenmekte ve ken
dini geliştirmektedir. Kendini geliştiremeyen. ve ye-
nileyemeyen parlamentoların ülkelerine fayda sağla
dıkları, ülkelerinin tüm sorunlarına en iyi şekilde ce
vap verebildikleri görülmüş değildir. 

Bu bilinç içinde olan Parlamentomuz ve parla
menterlerimiz, Parlamentomuzun gelişmesinde, bütün 
katkılarını, çabalarını içtenlikle yapmaktadırlar. Ama 
şunu da sözlerimin başında ifade edeyim ki, hiçbir 
zaman arzu ettiğimiz düzey ve seviyede Parlamen
tomuzun gelişme sağladığını söylemek mümkün de
ğildir. Bu hususta kime görev düşüyorsa, başta siyasi 
partilerimiz olmak üzere ikime görev düşüyorsa, bu-
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I nun bir an evvel yapılması, zannediyorum hem Par-
I lamentomuz açısından, hem de ülkemizin çözüm bek-
I leyen pek çok sorununun bir an önce çözülmesi ba-
I kurundan zaruri bulunmaktadır. 
I Parlamentomuzun iki anagörevi vardır. Bunlar-
I dan birisi yasa yapma, diğeri denetim (görevidir. Ya-
I sa yapma hiçbir zaman çok yasa yapma anlamında 
I alınmamalıdır. Parlamentomuzda yıllar yılı komisyon

larda bekleyen ve memleketin anadavalarma parmak 
I basan pek çok yasa duruyor; ama buna mukabil pek: 
I çok sayıda da yasa kanunlaşıyor. 1 3 - 1 4 yüdrr ko-
I misyonlarda bekleyen, zaman içinde kadük olan Ko

nut Yasası, Belediye Gelirleri Yasası gibi yasaların 
hâlâ kanunlaşamaması, hiç şüphesiz Parlamentonun 
işlerliğiyle ve ödevleriyle kabili telif görülmemektedir. 

I Denetim için de aynı şeyi söylemek mümkündür. 
I Parlamentomuzdaki araştırma müesseselerinin, soru 
I müessesesinin ve soruşturma müessesesinin tam ke

maliyle çalıştığını söylemek mümkün değildir. 
Özellikle denetim görevinde Parlamento etkili ol

malıdır. Türk Ulusunun çok hassas olduğu beytül-
male el uzatılması gibi konuların süratle neticeye 
bağlanması, Parlamentomuza daha büyük saygınlık 

I ve işlerlik kazandıracaktır. Halihazırda parlamenter 
arkadaşlarımızın sorduğu sözlü ve yazılı soruların an
cak % 1 oranında cevaplanması ve Parlamentoya ve
rilen soruşturma önergelerinden % 2 oranında netice 
alınması, hiç şüphesiz, denetim fonksiyonunun Par
lamento içinde tam işlemediğinin açık bir kanıtı ol
maktadır. 

I Siyasi partilerin, bürokratların, Parlamento dışı 
güçlerin ve. Parlamentonun ülke yönetimindeki ye
rinin belirgin olmasında, bugün her zamankinden da
ha çok zaruret vardır. Bu işte, Parlamentomuzun ve 
Parlamentomuzun sahip olduğu demokrasimizin, eğer 
bugün belirmiş olan bir anlamdaki bunalımı ortada 

I ise, onun sebebini teşkil etmektedir. O halde, Parla
mentomuz kendi haklarına ve kendi görevlerine tam 
sahip olmak mecburiyetindedir. Burada görev her 

I şeyden evel parlamenterlere düşmektedir. Kendi hak 
I ve görevlerimizi tam savunduğumuz ve bildiğimiz öl-
I çüde, Parlamentomuza daha büyük katkıda buluna-
I cak ve Türk Parlamentosu çağdaş parlamentolar gibi 
i kendini yenileme olanağına kavuşmuş olacaktır. 

I Sayın üyeler, parlamenter demokrasilerde onun 
I en güzel ürünü parlamenterdir. Parlamenteri kendi ye-
I rine oturtmadığımız sürece, parlamenter kendi fonk-
I siyonunu tam yapamadığı sürece, parlamenter demok-
I rasilerin sağlıklı işlediği görülmemiştir, 
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O halde, Anayasamızın, İçtüzüklerimizin ve yasa
larımızın parlamenteri daha saygın ve etkin kılıcı hü
kümler getirmesini sağlayıcı düzenlemeleri yapmak 
mecburiyetindeyiz. Eğer bugün, Anayasamızda, içtü
züklerimizde ve Siyasi Partiler Kanunumuzda ve di
ğer yasalarda, parlamenterin daha çok görev yapma
sını, daha çok onore edilmesini, işlevini daha etkin 
yapmasını önleyici maddeler varsa, bunların değişti
rilmesi her şeyden evvel bizlerin görevi olmalıdır. An
cak böylece, öyle zannediyorum ki, bugün hakikaten 
Batı demokrasileri içinde örnek bir seviyeye yaklaş
makta bulunan demokrasimiz, layık olduğu en yüce 
seviyeyi elde etmiş olacaktır. 

(Bu hususta Millet Meclisi Başkanlık Divanı ola
rak yapmış olduğumuz girişimlerin bazı müspet so
nuçlarını geçen, yıllarda almış bulunuyoruz. Öyle ümit 
ediyorum ki, sayın parlamenter arkadaşlarımın yakın 
desteği ile de diğer, herkesin noksanlığını çektiği ve 
şikâyet konusu yaptığı Anayasa maddelerinin, İçtüzük 
maddelerinin ve yasa maddelerinin değiştirilmesini ve 
süratle değiştirilmesini temin etmiş olacağız. Böylece, 
ifade ettiğim gibi, demokrasimizin ve Parlamentomu
zun en güzel ürünü olan parlamenterin kendisine gö
rev olarak halk tarafından verilen, en kutsal görev 
olarak vatandaş tarafından seçilerek verilen görevle
rini tam yapması imkânı kuşkusuz sağlanmış olacak
tır. 

Bunun yanı'sıra,"parlamenterlerin görevlerini tam 
yapabilmesi için, onların çalışma koşullarını diğer par
lamenterler seviyesinde gerçekleştirmek mecburiyetin
deyiz. Millet Meclisi Başkanlığı olarak, Başkanlık Di
vanı olarak bu hususta yaptığımız, elimizdeki imkânlar 
ölçüsünde giriştiğiıriiz girişimlerin müspet sonuçları
nı kısa zamanda alacağımızı ümit ediyorum. Bunu as
la kâfi görmüyoruz. 

Demokrasiye içten bağlı olan ulusumuz, bunu her 
vesile ile, yapılan her seçimde sandık başına koşarak, 
giderek, oy kullanarak kanıtlayan ulusumuz, kendi oy
larının ürünü olan parlamenterlere her türlü kolay
lığın sağlanmasında, onların çalışma koşullarının en 
iyi seviyeye getirilmesinde her türlü fedakârlığı yap
maya hazırdır. Bunun bilinci içinde, yaptığımız giri
şimleri sonuna kadar devam ettireceğiz, elimizdek 
maddi olanakları sonuna kadar kullanarak parlamen
terlerimizin en iyi şekilde görev yapmalarını sağlama
ya çalışacağız. 

Parlamenterlerimizin, görevlerini en iyi yapmala
rı için gerekli olan, kitaplık, bilgi ve dokümantasyon, 
arşiv hizmetlerini Batı parlamentolafındaki seviyeye 

ulaştırmak için giriştiğimiz çabalar epey mesafe al
mıştır. 

Bunun yanı sıra, çalışma yer ve mekânları için ve 
özellikle Türk Parlamentosuna has olan ve bundan 
büyük bir gururla bahsetmek lüzumunu her zaman 
duyduğumuz ve bunu iftiharla Söylediğimiz «parla
menter - halk» ilişkilerini en düzenli ve işler seviye
ye ulaştırmak için giriştiğimiz çabalar çok büyük 
mesafe almıştır. 

Ayrıca, Parlamentonun halka daha yaklaşması, 
Parlamentoda cereyan eden müzakereleri halkın en 
iyi şekilde izleyebilmesi için halkın ayağına götürül
mesi hususunda, tanıtma görevleri, basın ve TRT ile 
ilişkiler daha yüksek seviyeye çıkarılacaktır. Öyle zan
nediyorum ki, halkın en çok özlemini çektiği, Parla
mentoyu yakından tanıma konusundaki noksanlığımız 
da böylece giderilmiş olacaktır. 

iSayın parlamenterler, parlamentoyu yaşatan, ku
rallar olduğu gibi, parlamentoları geliştiren de gele
nekleridir. Son yıllarda, özellikle son yıllarda Parla
mentomuz içinde ve siyasi gruplar arasında ve tek 
tek parlamenterler arasında başlayan yakın ilişkiler ve 
diyalog adı altında ifade ettiğimiz münasebetler, öyle 
zannediyorum ki, Parlamentomuzda son yıllarda bazı 
iyi geleneklerin oluşmasına vesile teşkil etmiştir. En 
büyük arzumuz, bütün Batı demokrasilerinde ve par
lamentolarında olduğu gibi, Yüce Parlamentomuzda 
da bundan sonra böyle iyi geleneklerin çoğalarak de
vam etmesi ve yerleşmesidir. 

Sayın milletvekilleri, Parlamentomuz yalnız yüce 
bir kuruluş olmakla kalmamaktadır; Parlamentomuz 
bu ölçüde de bütün diğer devlet kuruluşlarına ve 
Devletin tüm organlarına ışık tutmak durumundadır. 
Bu görevi her zamankinden daha çok bugün yapmak 
mecburiyetindeyiz. Parlamentomuz, her adımıyla ve 
her hareketiyle ne kadar iyi örneklerini sergilerse, öy
le zannediyorum ki, tek tek parlamenterler olarak şi
kâyet ettiğimiz, dıştaki kuruluşların daha işler olma
sına, daha seviyeli çalışmasına katkılarda bulunmuş 
oluruz. O sebeple, Parlamento Başkanlık Divanı ola
rak, üzerimize düşen görevi, diğer kuruluşlara örnek 
olsun diye 1980 Bütçesinde özellikle yerine getirmeye 
çalıştık. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunların 
ne denli, nasıl boyutlara ulaştığını hepimiz herkesten 
daha iyi biliyoruz. Bu şartlar altında hiç şüphesiz 
Parlamentomuz bu ekonomik koşulların ülkeye yükle
diği ve tüm ulusça çekmek durumunda olduğumuz 
sıkıntıların giderilmesi hususunda kendisi, kendi büt
çesinde bazı önlemler almak durumundaydı. 
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Nitekim, önünüze sunduğumuz 1980 Mali Yılı 
Millet Meclisi Bütçesindeki artış, genel bütçe artışı
nın içinde 1/3 seviyesinde tutularak, % .27 mertebe
sinde olmuştur. 

Millet Meclisinde çalışan personelin her türlü ge
reksinimini yerine getirirken, bu arada bazı tasarruf 
tedbirleriyle bütçeye yüklediği yükü hafifletme duru
munda kaldık. Böylece hizmeti aksatmadan bazı kad
rolardan tasarruf sağladık. 

Nitekim bu yıl huzurunuza sunduğumuz Millet 
Meclisi personel kadrosu, 'geçen seneki kadroya na
zaran 43 adet düşürülmüştür. Ayrıca, boş tutulan kad
rolarda da, ihtiyaç olmadığı sürece asla tayin yapıl
mayacaktır. 

Meclislerimizin bütçe harcamalarında en büyük 
yekûn tutan tüketim maddeleri ve enerji konularına 
da ciddiyetle eğildik. Meclisimizde şu anda bir litre 
dahi fuel - oil sarfiyatı yapılmamaktadır. Bütün fuel -
oil ile işleyen tesisleri hizmetten çıkardık, kömür sis
temine bağladık. ı(«Bravo» sesleri) 

'Kömür sarfiyatımız, en düşük kalite Tunçbilek 
kömürleriyle yapılmakta olup, yılda 5 - 6 'bin ton ci
varında sarfiyatla, 'Meclisimizi bu kış soğuğunda ya
kıt sıkıntısının dışında bıraktık. 

'Millet 'Meclisinin bu yıl yaptığı örnek olacak ya
kıt sistemi, sözlerimin 'başında da ifade ettiğim gibi, 
öyle zannediyorum ki, ışık tutma görevimizi diğer 
kuruluşlara da yapmıştır. Nitekim pek çok büyük 
kuruluş, kendi ilgililerini göndermek suretiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisinde ısı konusunun nasıl hal
ledildiğinin araştırmasına girmiştir. (ı«(Bravo Başkan» 
sesleri) 

Ayrıca, artan fiyatlar karşısında Millet Meclisinin 
su ihtiyacı Belediyenin tamamiyle dışına çıkarılmış, 
vkendi kuyularımızdan su temini sağlanmıştır. ('«Bra
vo» sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, son yıllarda ortaya çıkan en 
büyük sorunlardan bir tanesi de kâğıt sorunu olmuş
tur. Milletvekili arkadaşlarımızın ve yasama görevi
mizin hiçbir şekilde aksatılmamasını teminle birlik
te, kâğıt sorununda da % 50 tasarruf sağladık. Geçen 
yıl kâğıttan sağladığımız tasarruf bir önceki yıla na
zaran % 50 olmuştur. 

İBir örnek vermek gerekirse, Millet Meclisinde 
'her yıl ortalama 120 birleşim yapıldığı kabul edilirse, 
yalnızca Tutanak Dergisinden yıllık tasarrufumuz 30 
bin adet olmuştur. Bu birkaç misali, diğer kuruluşlara 
örnek olsun diye huzurunuzda ifade etmek istedim. 
IBunu ayrıca mutlu bir hadise olarak ifade etmeme de 
lütfen müsaade ediniz. 
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Sayın arkadaşlarım, arkadaşlarımızın yaptığı ten
kitleri; gerek bugün yaptığı tenkitleri, gerek bundan 
sonra yapacakları tenkit ve uyarıları, Parlamentomu
zu daha saygın, daha etkin kılma, Parlamentomuzun 
işlerliğini daha çok artırma ve siz sayın parlamenter 
arkadaşlarımızın görevlerini en iyi yapabilmeleri için 
kendimize bir kıstas ve miyar olarak alacağız, o esas
lar içinde size layık olmanın en büyük hazzını ta
dacağız. 

Hepinize saygılar sunarım, sağ olun arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, bazı sorular vardır, bu soruları kür

süden mi cevaplandıracaksınız, yoksa oturduğunuz 
yerden mi? 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ '(Devamla) — Buradan cevaplandıracağım Sa
yın 'Başkan. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Şener Battal, Sayın Turan Kocal, Sayın 

Çakıroğlu, Sayın Karsu, Sayın Özdernir, Sayın Gül, 
Sayın Okur, Sayın Eşrefoğlu, Sayın Türkmenoğlu, 
Sayın Çobanoğlu soru soracaklardır. 

Başka var mı efendim?.. Yok. 
Soru sorma işlemi 'bitmiştir. 

Yazılı olarak gelen bir soruyu okuyorum : 
«Gerek Meclis çalışmalarını menfi yolda etkile

mesi, gerekse milletle arada büyük bir kopukluk ve
silesi olması bakımından, Meclis lokantasındaki içki
nin kaldırılması lazımdır. İçkili otomobil bile yönet
mek bütün dünyada yasakken, içkili olarak memle
keti yönetmenin tasvip edilmesi mümkün değildir. İç
kinin ne zaman lokantadan kaldırılacağının Sayın 
'Başkandan sorulmasını arz ederim. 

Adana İstanbul 
Hasan Aksay Abdullah Tomba» 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ ı(De'vamla) — Millet Meclisi lokantasında içki 
resmen yasaktır. Bunu ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Trabzon Milletvekili Sayın Lütfi Göktaş'ın soru

sunu okuyorum : «Bütçede 5 milyon tahsisat konan 
Meclis Camiinin bu yıl yapımına başlanacak mı?» 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Millet Meclisi kampusu içinde 
Millet Meclisinin müellif mimarı Prof. Holzmeister 
tarafından vaktiyle tespit edilmiş bir cami yeri mev
cuttur ve Sayın Profesör tarafından eskiz haline ge
tirilmiş cami projeleri de bana intikal etmiştir. Bu 
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yılki bütçede cami için 5 milyon lira para vardır. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şener'in bir 

sorusu var, okuyorum : 
«Gerek Cumhuriyet Senatosu ve gerekse Millet 

Meclisi personelinin birçoğunda, aldıkları kadrolar 
ile müktesep kadroları arasında farklar vardır. Emekli 
keseneği kadrosu ile müktesep kadroları arasındaki 
bu farklılığı giderecek kadroların verilmesinde, 657 sa
yılı Yasayı, değiştiren 1327 sayılı Yasanın emrinin 
yerine getirilmesinde Senato ve Meclis Başkanlarının 
ne düşündüklerini öğrenmek için yardımlarınızı rica 
ederim.» 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Millet Meclisi olarak soruya ce
vap vermek isterim. 

Millet Meclisindeki personel politikamız, belli bir 
piramidi 'muhafaza edebilmektir. Müktesep kadroları 
var diye bu piramidi tersine çevirmemiz asla mümkün 
değildir. Müdür seviyesindekilere 1 nci derece, mü
dür muavini seviyesindekilere 2 nci derece olmak üze
re böylece gitmektedir. Bütün personel politikamızda 
gözettiğimiz budur. Bunu ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Şener Battal, buyurunuz. Ancak lütfen, so

ruları kısa ve gerekçesiz olarak rica edeceğim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, yük

sek delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın cevaplandı
rılmasını rica ediyorum. 

Soru 1. Biraz evvel ifade edilen 5 milyon tah
sisatı olan camiye bu yıl temel atarak başlayabilecek
ler mi? 

BAŞKAN — O soru cevaplandırıldı Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, büt

çede para var, plan ve proje var, bu yıl temel atma 
yapılabilecek mi? 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Millet Meclisi Başkanlığının bu
güne kadar takip ettiği politika şudur : Program büt
çe esasına uyduğumuza göre, bütçeye yatırım harca
maları olarak giren her kuruşun o bütçe yılı içinde 
sarfedilmesidir. Teşebbüsüne geçilmiştir, bundan son
ra da geçilecektir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Soru 2. Şu anda 
milletvekillerinin konuştuğu bu mikrofon ses bakı
mından elverişli değil. Sesi duyurmak için bağırıldı-
ğında gerilim artıyor, «niye bağırıyorsun» diye de ar
kadaşlar kızıyor. Bu mikrofonların yerine Senatoda
ki gibi güzel mikrofon temin edilecek mi? 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Millet Meclisinin gerek ses düze
nini, gerekse ışık düzenini 2 sene önceden beri etüt 
ettiriyoruz. Bütün bu sistemin değişmesi halinde, Mil
let Meclisi Genel Kurulunun lambrilerinin de değişme
si, büyük bir onarım yapılması gerekli olduğu orta
ya çıktığı için, maalesef çok istememize, arzu etme
mize rağmen, akustiği düzgün bir sistemi bugüne ka
dar getiremedik, ondan ben de mustaribim. Meclisin 
ancak asgari 6 aylık bir ara vermesi halinde bu sis
tem tamamiyle yenilenebilir ve düzelebilir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Soru 3. Numara
sız ' telefonlardan grup salonlarına verilmek suretiyle 
milletvekillerinin telefon ihtiyacı karşılanabilir mi? 
Böylelikle grupların telefon masrafı ihtimali de ol
maz. O bakımdan, bu mümkün- olur mu? 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sayın Battal, milletvekili arkadaş
larımızın çalışma koşullarının en iyi düzeye 'getiril
mesi için bir gayretin içindeyiz. Nitekim geçen sene, 
yeni yapılacak ıHalk İlişkileri Binası için santralı şu 
anda kurdurmuş bulunuyoruz. 600 abonelik bütün 
aparatlarını da temin etmiş bulunuyoruz. Milletvekili 
arkadaşlarımızı en iyi şekilde telefon ve diğer hiz
metlere kavuşturmanın gayret ve heyecanı içinde ol
duğumuzu tekrar ifade ettiğim için özür dilerim. Bu 
bilinç içinde siz de bulunuyorsunuz zannediyorum. 
(Alkışlar) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Son sorum : Sağlık 
servisinin takviyesi ve sağlık servisinde çalışanlara 
full - time uygulaması mümkün olacak mı? 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sağlık servisimizde çalışanlara 
full - time uygulanıyor; ama bu da kâfi değildir. Bu 
yıl sözleşmeli, kaliteli doktor temin edeceğiz. Sayın 
Sağlık Bakanımızdan da rica ettim; Meclisimizde bir 
kardiyolog, hakiki anlamında bir kardiyolog ve iyi 
bir dahiliye mütehassısının gerekli olduğuna inanı
yorum. Bu hususta da zaten bütçemize sözleşme şar
tını da koyduk. Öyle zannediyorum onu kısa zaman
da halledeceğiz. 

BAŞKAN — Sorularınız cevaplandırılmıştır Sayın 
Şener Battal. 

Sayın Başkan, bu arada ;bir şeyi hatırlatmak iste
rim; arzu ettiğiniz suallere yazılı olarak da cevap ver
me imkânınız vardır. 

Sayın Turan Kocal, buyurun efendim. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Meclis Başkanımızdan ve Senato Başkanımızdan sor-
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mak istediğim 2 sorumun delaletinizle cevaplandırıl- I 
masını arz ve talep ederim. . I 

Sorumun birincisi : Bütün parlamenterler; sena- I 
törler ve milletvekilleri, çok zaman çalışma salonla- I 
rina dahi girememe durumunda kalıyor misafirlerin I 
yüzünden. Gerekli şekilde tedbirleri alınmıştır; ama I 
daha da iyi ve hakikaten parlamenterlerin kulislerde I 
daha rahat çalışması için acaba ne düşünüyorsunuz? I 

BAŞKAN — Diğer sorularınızı da sorun Sayın I 
Kocal; belki ikisi bir arada cevaplandırılmış olur. I 

Buyurun Sayın Kocal. I 
TURAN KOCAL (İstanbul) — İkinci sorum : I 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne kadar siyasi par- I 
ti grubu varsa, bu siyasi parti gruplarına yeter mik- I 
tarda odalar ve salonlar vardır. Grubu olmayan si- I 
yasi partilerde de odalar olmasına rağmen, bir siyasi I 
parti vardır ki, üyesi Parlamentoda olmasına rağmen I 
kendilerine bir oda verilmemiştir; bir oda verilmesi I 
düşünülüyor mu? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. I 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ l(Devamla) — Efendim, Parlamentonun ve par- I 
lamenıterlerin dıştan gelenlerden bir ölçüde korunma- I 
sı. için, gerekli çabaların içinde bulunduğumuz hepi- I 
nizce malumdur. Milletvekili arkadaşlarımızın ve se- I 
natör arkadaşlarımızın yardım etmemesi halinde, Par- I 
lamentoda yapacağımız hiçbir hareket ve önlem ge- I 
çerli olmayacaktır. Bunu ben defalarca ifade ettim; I 
yazılı ifade ettim, şifahi ifade ettim. Kendi hakları- I 
na, ıkendi yerlerine sahip olamadığımız ölçüde, bizi I 
başkasının koruması mümkün değildir. Kaldı ki biz I 
dıştan gelenlere karşı aldığımız önlemleri ancak mil- I 
letvekili arîcadaşlarmızın, senatör arkadaşlarımızın I 
yardımlarıyla kontrol altına alabiliriz. Bu sağlanamı- j 
yor. Bunun bir ölçüde "mazur görülmesi mümkün. I 
Çünkü, parlamenter - halk ilişkileri Türk Parlamen- I 
tosunda büyük bir yer tutmaktadır, bunu da biliyo- I 
ruz. Giriştiğimiz çabalar, Halk İlişkileri Binası bu j 
yöne yöneliktir. Ayrıca personel binasının altındaki I 
2 katı, telefonuyla, masalsıyla, sandalyesiyle parlamen- I 
ter arkadaşların seçmenleriyle ve vatandaşlarıyla otu- I 
rup konuşmaları ve ilişki kurmaları için tahsis etme- I 
me rağmen, arkadaşlar oraya iltifat etmediler. Bu I 
2 kat 35 büyük odasıyla boş duruyor ve telefonları I 
da çekilmiş haldedir. Bu da bir vakıa; ama parlamen- I 
ter arkadaşlarıma karşı benim başka bir müeyyide I 
uygulamam, ricadan başka bir şey yapmam asla mum- I 
'küıı değildir, buna başka bir yetkim yoktur. Bunu 
ben tekrar bu vesile ile arkadaşlarıma hatırlatmak 
ve rica etmek istiyorum. ~ I 
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Parlamentoda üyesi olan partilere oda verilmesi 
konusuna gelince : Parlamentoda üyesi olan partiye 
oda verilmesi diye bir konu yoktur. Yalnız, Parla
mentoda grubu olan partilere oda verilmesi bugüne 
kadar teamül olarak gelmiştir. Fakat, eskiden grubu 
olup da şu anda Parlamentoda üyesi olan ve o üye
leri de genel başkanı olan gruplar, siyasi partiler daha 
doğrusu, bu odalarını bir kısmı ile muhafaza etmek
tedirler. Bugün ortada olan vakıa budur. Bunun dı
şında başka bir tatbikat bugüne kadar olmamıştır, şu 
anda da olması mümkün değildir ve -eğer imkân olur
sa, bütün Türkiye'deki siyasi partilere burada oda aç
mak hâsıl olur; nitekim 20 küsur tane bağımsız ar
kadaşımız olduğu halde, onlara da bir oda, grup ku
ramadıkları için, verememiş bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Çakıroğlu, buyurun efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş

kanım, ben 'Meclis koridorlarındaki tahaccümün ön
lenmesi hakkında bir soru soracaktım, ama benden 
önceki arkadaşım sorduğu için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 
Sayın Karsu, buyurun efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, aracılığınızla Sayın Başkanımdan aşağıdaki so
rularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Sayın Başkan, önce şu Meclisi iki başkanlıktan iki 
Başkan kurtarabilecekler mi? 2 tane sigara çıkıyor; 
Meclis sigarası ve Senato sigarası. Ben sigaraların 
tamamen kalkmasını isteyen bir insanım, ama hiç 
olmazsa gene eskisi gibi iki sigaranın birleştirilmesi 
gerekmez mi? Bir. 

2. Bir Meclisin birisinin eczanesi var, birisinin 
yok. Bu Mecliste iki başlı olarak hareket edilmesinin 
sonucu olarak bir meclisteki eczaneden milletvekille
rine ilaç verilmiyor. Bu nasıl iş? İkisinin bir araya 
birleştirilip, eğer bu Meclisin bir eczane gereksinimi 
varsa, bunların birleştirilerek bir eczaneden faydala
nılması daha doğru değil mi? 

3. Telefon kabinlerindeki telefonlar yetersiz. Sa
yın Başkanımın demin değindiği gibi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri daima seçmenleriyle Mecliste 
ilişki halindedir. Bu ilişkilerin genellikle teMonlarla 
hallederler. Dışarıdaki telefonlar, ki 4 adet telefon var, 
bütün arkadaşlar içerden dışarı çıkıp orada nöbet 
beklerler. Acaba Senato tarafında açık olarak konul
muş bulunan telefonlara ayrı ayrı kabinler yapmak 
gibi, veya başka bir yerde yapmak suretiyle kabin 
sayısını artırarak ve telefonların arızasını da günü gü-
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nüne kontrol etmek koşuluyla, bu arkadaşlara bu hiz
meti verme olanağı var mıdır, yok mudur? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 

^ MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sayın Karsu'nun düşüncelerine 
aynen katılıyorum; ifade ettikleri sigara konusunda, 
telefon konusunda ve iki başlılık konusundaki bütün 
düşüncelerine aynen katılıyorum. Eczane konusunda, 
milletvekili arkadaşlarımızın Senato eczanesinden fay
dalanmaları için geçen yıl resmen yazı yazdım Se
nato Başkanlığına. Ayrıca, Bütçemize de «Millet Mec
lisi Bütçesinden bu maksatla Senato'ya para aktarı
lır» diye de bir paragraf koyduk; vermek mecburi
yetindeler. Vermezlerse şayet, tekrar yazı yazarız, şi
kâyet ederiz. Zannediyorum o yerine geliyor ama, si
zin iki başlılık konusunda ifade ettiğiniz bütün söz
lerinize içtenlikle katılıyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Gül, buyurun sorunuz. 
ABDULMUTTALİP GÜL (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, Meclis Başkanının cami mevzuu ile ilgili 
beyanatı ve konulan tahsisatın senesi içerisinde sarf 
edileceğine dair ifadesi bizi cidden memnun etmiş
tir. Şükranlarımızı muhterem Başkanımıza arz edi
yoruz. 

Ancak, camiin yerinin, Meclisin mehabetine uy
gun yerinin nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz. 

'Bundan başka bir dileğim yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Buyurun efendim. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Efendim, konuşmamda ifade et
tiğim gibi, Meclis kampusu içinde proje müellif mi
marı tarafından gösterilmiş bir yer mevcuttur; fakat 
onun değiştirilmesi de yine müellif mimarın fikrine 
göre olması icap eder. O konuda gerekirse bir araş
tırma açılır; ama o mimarın fikri alınmadan değiş
tirilmesi söz konusu olamaz kanısındayım. Zannedi
yorum en iyi yerde düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Okur. 
MEHMET ZEKİ OKUR (Kayseri) — Benim so

rum cevaplandırılmıştır; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okur. 
Sayın Eşref oğlu. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, Sayın Millet Meclisi Başkanımızı, Mecliste 
komisyon başkanları olarak ziyaret ettik; Meclisleri

mizin çalışabilmesi için ihtisas komisyonlarımızın sıh
hatli çalışması gerektiğini Sayın Başkanımıza arz et
tik; Sayın Kayacan Paşa da beraberimizde idi. 

BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu, biraz yakına gelse
niz zapta geçebilmesi için; çünkü zabıt memurları 
pek ses alamıyor. Evet efendim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, Meclislerimizin sıhhatli çalışabilmesi için 
ihtisas komisyonlarının sıhhatli çalışması lazımdır. 
Bu münasebetle, ihtisas komisyonlarının kurulduğu 
günden bugüne kadar sıhhatli çalıştığı kanaatinde de
ğilim. Sayın Meclis Başkanımızı, komisyon başkan
larıyla bir araya gelmek suretiyle ve Sayın Kayacan 
Paşa da başta olmak üzere ziyaret ettik. Kendilerin
den, Millet Meclisi komisyon başkanlarına - hiç ol
mazsa 2 - 3 tane başkana - bir oda verilmesini arz 
ettik. Kendileri de kısa bir zamanda bunu değerlen
direceklerini ve çare bulacaklarım söylediler. Bugün 
yukarıda komisyon başkanları odası var, 143 numa
ralı oda. 10 tane komisyon başkanının masası var bu
rada. Burada çeşitli partiye mensup arkadaşlar var. 
Elbette ki, Sayın Başkanımızın bir milletvekili oldu
ğu gibi, komisyon başkanları arkadaşlarımızın da seç
menleri vardır; onlar da geliyor, ayrı ayrı partilidir 
bunlar. Komisyon başkanları bu odada sıhhatli çalı
şamamaktadırlar. Kendisinden, çok saygı duyduğum, 
şuuraltı saygı duyduğum kendisinden, komisyon baş
kanlarının daha sıhhatli çalışabilmesi için, en azından 
2 veya 3 tanesine, 5 tanesine bir oda verilmesini ben 
rica ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sayın Eşref oğlu'nun düşünceleri
ne aynen katılıyorum. Millet Meclisinde Genel Ku
rullardan daha mühimi, komisyonlardır ve komisyon 
çalışmalarıdır. Bunu da takdir ediyorum ve yakinen 
biliyorum. Elimizdeki imkânlar içinde, komisyon 
başkanı arkadaşlarımıza en kısa zamanda yer bulma
ya çalışacağım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Türkmenoğlu, buyurun sorun efendim. 
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (îzmir) — Sayın 

Başkan, Meclis Kitaphğındaki ışık düzeni çok yeter
sizdir. Gündüz hava biraz karardığında veya hava 
kapalı olduğu zaman okumakta güçlük çekiyoruz. Bu 
konuda Sayın Başkanın bir düşüncesi var mıdır? Işık . 
düzeninin acaba yeniden yapılması mümkün müdür? 
Bu konuda bir çalışma var mıdır? Onu öğrenmek is-
tiyorurn,~teşekkür ederim efendim. 
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MİLLET MECLÎSİ BAŞKANI CAMİT KARA-
KAŞ .(Devamla) — Bu konuda çalışmamız vardır. 
Evet, doğrudur, ışık düzeni tüm Mecliste ve özellik
le kütüphanede bozuktur. Orayı en kısa zamanda dü
zenli 'hale 'getireceğiz. 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Çöbanoğlu, buyurun efendim. 
AHMET ÇÖBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş

kan, aracılığınızla Sayın Meclis Başkanımızdan iki so
rum olacaktır. iBelki sorumu sormak için konuşmam 
biraz uzayacak, bağışlamanızı dilerim. 

^BAŞKAN — Mümkün mertebe kısa olmasını rica 
edeyim. 

AHMET ÇÖBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş
kan, özel 'gündem hariç, her gün saat 15.00ıte başla
mak üzere haftada 3 gün toplanıyoruz; ayda Î2 gün, 
yılda 84 gün. Her gün saat 15.00'te Meclis açılmak
ta, bir saate yakın zaman yoklamayla geçmektedir, 
bir saate yakını gündem dışı konuşmalara gitmekte 
ve sataşmalar olduğu takdirde yarım saati, bir saati 
de ona göre gitmektedir. 84 günlük çalışmamızın, İç
tüzüğe göre gerekli 84 günlük çalışmamızın 1 5 - 2 0 
gününü iktidar engeller, 1!5 - 20 gününü de muhale
fet eögeller, geriye yıllık 50 günlük bir çalışmamız ka
lır. Gündem dışı, yoklama ve sataşmaları çıkardığınız 
takdirde, yılda 1,5 saatten hesaplayacak olursak 70 -
75 saatlik gibi bir çalışmamız oluyor. Buna denetim 
de dahildir. 

Bu durum, dünyanın en kısır ve verimsiz bir mec
lisini göstermektedir, vurgulamaktadır. Acaba 3 gün
lük çalışmamızı 4 güne veya 5 güne çıkarmayı veya 
saat 10.00'da mesaimizi başlatmayı Meclis Başkanı
mız düşünmekte midir? 

2. Özellikle araştırma ve soruşturma komisyon
larımız yeterli çalışmamaktadır. Bugün komisyonlar
da birikmiş birkaç yüz tane dosya vardır. Bunlar, 
devamsızlıktan işlem görmemektedir. Bazıları ise, 2 -
2,5 yıl dolmasına rağmen henüz görev taksimini ya
pamamış durumdadır. ıBu dosyalar yığın yığın, toz
ların altında birikmiştir. Acaba yollukların parlamen
terlere ödenmesinde, komisyonlara devama göre. ve
rilmesini Meclis 'Başkanımız düşünmekte midir? 

Sorularım bu kadar Sayın Başkanım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çöbanoğlu. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KİAIŞ l(pevamla) — Sayın Çöbanoğlu, Millet Meclisi
nin çalışmaları bir küldür. Hiçbir zaman yalnız Ge
nel Kurul, yalnız komisyon çalışmaları Millet Mec
lisi çalışmasını yansıtmaz. Komisyonlarıyla, Genel 

I Kuruluyla, dış ilişkileriyle Millet Meclisinin faaliyet- • 
lerini bir kül olarak ele almak lazımdır. 

Ayrıca, özellikle bizim Parlamentomuzun halkla 
ilişkileri, seçmenle ilişkileri ve siyasi parti çalışmaları 
da bir ölçüde parlamento çalışması olarak mütalaa 
edilirse, o takdirde, İçtüzüğümüzde yer almış bulu
nan, 3 günlük Millet Meclisi Genel Kurulunun top
lanması konusu biraz anlam kazanmaktadır; fakat, 
buna mukabil, özel gündemler yapılması ve Danışma 
Kurulu marifetiyle gerektiği zaman çalışma günleri
nin artırılması, sabahlara kadar çalışılması mümkün
dür. Bu da, ifade ettiğim gibi, Danışma Kurulu mües
sesesi içindedir; Millet Meclisi Başkanlığının resen 
bu konuda yapacağı hiçbir şey yok gibidir. Bunu ifa
de etmek isterim. 

Ayrıca, arkadaşların. komisyonlara gelmeleri, ça
lışmaları konusundaki bütün tasarruf da İçtüzükte 
belirlenmiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —.Teşekkür ederim Sayın Millet Mec

lisi Başkanı. 
Sorular bitmiştir, buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son söz olarak üzerinde Sayın Muammer Aksoy, 

buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
NÎHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Erbakan'a benzi-

yorsun Sayın Boca. 

MUAMMER-AKSOY (İstanbul) — Hiç benze
meyiz birbirimize. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, Türkiye 
ıBüyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde konuşmayı, 
özellikle «üzerinde» olarak aldım. Aleyhinde diye de 
alabilirdim, lehinde de.. Çünkü sıraya ilk girenlerden
dim. Burada bir partili gibi konuşmayacağım. Başka 
bütçelerde partili olarak konuşabilirim; burada bir 
milletvekili olarak, bu Yüce Meclisin bir üyesi olarak, 
hepimizin sıommluluklarını, yaşı 63'e gelmiş, hiçbir 
makamda gözü olmayan, belki de bir daha buralara 
gelmeyecek; ama tarihsel görevini, yerine getirtmek is
teyen bir şahıs olarak belirteceğim. 

Arkadaşlar, Parlamentonun üyesiyiz ve burada 
da işte yazılı: «Egemenlik kayıtsız şartsız milletin-
*dir.» Biz bu egemenliğin, 1961 Anayasasına göre de, 
temsilcilerinin başındayız. O halde, demokrasinin gi
dip gitmemesi... (AP sıralarından anlaşılamayan mü-

1 dahaleler) 
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Ne olur, sataşmadan bir dinleyehilseniz, bunu öğ
rensek hiç olmazsa. 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, konuşma
sını bitirsin. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ve böyle bir 
günde ve bu konuda bile sataşma yapılırsa, biz çocuk
lardan ne bekleyebiliriz dışarıda? 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Olsun, 
onlar onu istiyor. 

MUAMMER A'KSOY (Devamla) — Arkadaşlar, 
o halde (CHP sıralarına dönerek) bu şekilde konuşa
lım, 

Parlamento, Türkiye'de büyliık görevler yerine ge
tirmiş, Türkiye'nin bağımsızlığını daihi sağlamış bir 
kurumdur. Bugün demokrasiinin Türkiye'de yaşaya
bilmesi Parlamentonun yaşamasına bağlıdır. Parla
mentonun üstünde hiç'bir güç ve hiçbir kurum yok
tur. («Bravo» sesleri, alkışlar) Ancak, Parlamento
nun itibarını koruması gerektiğini de dile getirmeli
yiz. Eğer Parlamentonun itibarını gölgeleyen bazı nok
talar ve bunlarda bizim kusurumuz da varsa, bunları 
gördüğümüz halde belirtmiyorsak, o zaman memlekete 
karşı da, rejime karşı da görevimizi yapmamış olu
ruz. Ben işte, gördüğüm hatalarımızı, tüm günahları
mızı bir parlamenter olarak burada huzurunuzda kı
saca arz etmek isterim. 

Parlamento, saygınlığını korumadıkça, demokrasi 
devam edemez . Parlamentonun saygınlığı Anayasaya, 
yahut yasalara konulan hükümlerle de sağlanamaz, ce
za hükümleri ile de; evvela kendi davranışlarıyla sağ
lanır, 

(Bir kere, çalışmayan, radyolardan ve televizyon
dan zaman zaman «toplanamadı», «nisap bulunamadı
ğı için çalışamadı» denilen bir Parlamento, eğer Ana
yasanın 2 nci maddesindeki bütün nitelikleri bu toplu
ma sağlamakla görevli bir Parlamento ise; (yani, ki
şimin özgürlüğü, kişinin güvenliği ve kişinin refahı 
onun sayesinde sağlanacak ise; çünkü yasaları çıka
ran o ise ye hükümetleri kuran ve düşüren o ise) Tür
kiye'de işler kötüye gittiği zaman, başta mesul olacak 
yer odur. Hiç'bir bahane bulamaz! Parlamento, ne ya
pıp yaparak yolu bulacak; yasalar ve hükümetler ya
ratacak, hem anarşiyi, hem ekonomik bunalımı orta
dan kaldıracak önlemleri almak zorunluğundadır. 
Aksi takdirde, hepimize istifa ötmek görevi düşer, iş
te bunu yapmakla ödevli olduğumuza göre, zaman 
zaman eğer radyodan ve televizyondan, «Meclis top
lanamadı, görevini yerine getiremedi» diye bildirilir-
se biz vatandaşlardan fazla bir saygı bekleyemeyiz. 

Arkadaşlar, Birinci Türkiye Büyük Millet Mecli
si, hangi sorunlarla karşılaşmış ve neler yapmıştır; giz
li zabıtları ve öteki zabıtları okuyun görün. O zaman 
bir parlamenterin saygınlığı nasıldı?! İtiraf edelim, iti
raf etmek cesaretini gösterelim, bugün herhangi bir 
kişiyle konuştuğumuz zaman, 'bizim milletvekili veya 
senatör olduğumuzu bilmediği sürece durum değişi
yor mu? Konuştuktan soruna, bir de Parlamenter ol
duğumuzu eklediğimizde, onun bize karşı gösterdiği 
saygı artıyorlmu? Arttığını iddia ödemezisiniz arkadaş
lar! 

O halde, kendinnize çeki düzen vermeye mecbu
ruz. Bu yalnız bizim kişisel saygınlığımız meselesi de
ğil. Parlamento bir memlekette eğer saygınlığım kay
bederse, parlamentosuz bir rejime veya kukla bir 
parlamentolu rejime özenti duyanlar, ilgi duyanlar 
kuvvet kazanırlar, çoğalırlar ve fırsat da bulabilirler. 

Onun için, önce Parlamentonun çalışmasını sağla
mak lazımdır. Gerekirse - artık gerekmiştir - Anaya
sada değişiklik yapmak ve Parlamentonun 1/4'iyle 
toplanıp, 1/3'iyle karar alabilmesini sağl/amamız yolu
na gitmeliyiz. Batı memleketlerinin büyük çoğunlu-
ğunJda da durum böyledir. Bugüne kadar toplanabil-
meyi kendi kendim'ize yapamadık. Yapamadık ama 
Anayasa değişikliği ile olsun yapmamız gerekir ki, 
toplantıya gelenler - hiç olmazsa - Parlamento ça
lışsın ve vatandaş Parlamentodan en yüksek maaşı ve 
yolluğu alan kişilerden «Ibuigün yine toplanmadılar, 
toplanamadılar ve bizim dertlerimize deva bulmadı
lar, kendi işleriyle meşgul oldular» diye söz etmesin; 
itibarımızın düşmesine neden olmayalım. Birinci nok
ta budur. 

Ama 'bununla da yetinmemeli; Parlamento çalış
malarında bütün engelleme yollarını ortadan kaldır
malıyız; ya Anayasaya koyacağımız hükümlerle ya
hut da İç!tüzükteki hükümlerle... Örneğin, gensoruların 
bir engelleme aracı haline gelmesini önleyebilmek için, 
yalnız haftanın bir günümde gensoruların konuşulaca
ğını öngörmeliyiz. Hükümetin düşmesinde, Cumhur
başkanının veya Meclis başkanlarının seçilmesinde 
aranan üye tam sayısı salt çoğunluğunun 226 değil, 
«gerçekten mevcut üyelerin, yani fiilen yaşayan ve is
tifa etmemiş ne kadar üye varsa onların yarısından 
1 fazlası» olduğunu öngören hükmü, Anayasaya koy
malıyız. Aksi takdirde bazen çoğunluğun muhalefet
te, azınlığın iktidarda kalması mümkün olur. Ben bu 
yoldaki değişiklik önerişimi biz iktidarda iken getir
dik, içtüzük değişikliği olarak. Burada partizan bir 
görüşle konuşmuyorum. O halde, Parlamento çalışma-
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îarında ne kadar engelleme yolları varsa kapatılmalı-
dır. Eğer kapatılmaz ise, ister biz iktıidar olalım, ister 
siz iktidiar olun, isterseniz beraber olalım, Parlamento 
saygınlığını muhafaza edemez, çalışmasını sağlaya
maz 

İt. ETEM EZGÜ (Samsun) — Vakti geçti. 
'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, müdaha

le hakkınız yoktur. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ne kadar 

vaktim var Sayın Başkan? 
BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim, buyurun 

devam edin. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bunun dı

şında en önemli noktalardan binisi de, parlamente
rin burada ağırlığının, etkinliğinin olabilmesini sağ-
lamamızdıır. Parlamenter, parmak kaldıran insan ol
maktan çıkmalıdır. Ne yazık ki, bugünkü durum böy
ledir. Çünkü kararlar gruplarda alınmakta; !buraya 
gelindiği zaman alınmış o kararlara göre hareket edil
mektedir. Ama gruplar anayasal kuruluşlar olduğu 
halde, gruplar yeterince sık toplanıp, daha önce o 
hususlarda her noktayı tartışarak karar alimıamakta-
dırlar. Sizin grubunuzu siz düşünün, filanın grubunu 
da o düşünsün denilemez. Bu hükümler, yasalara, 
İçtüzüğe ve Anayasaya getirilmelidir. Eğer bir nokta
da bir parti bağlayıcı karar allıyorsa, onu uzun uzadı-
ya kendi grubunda düşünüp tartışıp herkesin konuşa-
bilme 'olanağını sağladıktan sonra, - böyle alınan bir 
karardan sonra - buraya getirebilmelidir ki, parlamen
ter sadece parmak kaldıran insan olma durumundan 
çıksın^ 

ıBunun dışında çok acı bir nokta da, milletvekille
rinin susmaya, dinlemeye mahkûm infsanlar durumun
da olmasıdır. tşite şimdi sabah erken kalktık da, üze
rinde söz aldık, sıra geldi bize. Kanunların konuşul
ması da dahil her hususta Parlamentoda ancak iki ta
ne milletvekili konuşabilir. Bu, ne kadar garip bir çö
zümdür arkadaşlar? ©öyle şey olur mu? Hiç olmazsa, 
Senatonun kaibul ettiği çözümü kabul edelim K<6 mil
letvekili konuşmadan yeterlik önergesi verilemez» di
yelim. 

iBuraya biz niçin geliyoruz? Görüşlerimizi yansıt
maya. Görüşlerimizi yansıtabilme olanağına sahip olu
yor muyuz? Parlamento, «lyalnız grup (sözcülerinin 
•bir araya geldiği» yer midir? Parlamentoda yalnız 
grup sözcüleri değil, milletvekilleri kendti inançlarına 
ve vicdanlarına göre, kendi düşünüşlerinin projektö-
rüyle meselelere ışık tutarlarsa; işte o zaman partile
rin zaman zam'an anlaşaibilmesi ve ortak noktalarda 
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toplumun gereksinmelerine yanıt verebilmesi olanağı 
ortaya çıkar. 

Bugün toplumsal bir çıkmazla karşı karşyıaıyız. 
Bunda, biraz önce anlattığım durumun büyük ölçüde 
rolü vardır. Çünkü parlamenterlerin Parlamentoda 
büyük bir etkisi yok ki? Etkisi olan, 45 kişi aşağı yu
karı. Yani Parlamento 45 kişinin beyniyle değil, 450 
kişinin beyniyle - Millet Meclisinden bahsediyorum -
çalışan bir hale geldiğinde görecefcsiriiz ki, bu Parla
mento çok daha verimli ve olumlu hizmet görür bir 
Meclis haline gelecektir. 

Arkadaşlar, bir de, partilerin kendi aralarında 
(farklı düşündüğü noktalar vardır; ama ortak düşün
düğü noktalar da çok olduğuna göre, bunları birbi
rinden ayırarak buraya getirebilme yolunu bulmalı
dırlar. Ne yapıyorlar? Bir kanunun değişikliği içinde 
bile birbirinden çok farklı hükümleri bir araya top
lamakla yetinmiyorlar, yeni yeni «keşifler» yapılarak; 
«çuval yasalar», «çuval maddeler» yapılıyor, çuvalın 
içerisine hem ananas, hem muz konuluyor, hem de 
ekmek, tuz konuluyor. Deniliyor ki, sen bu çuvalı sa
tın alacaksan, ya tuzu ve ekmeği ananasla beraber 
alırsın, yahut da hepsini birden reddedersin. Böyle 
komik şey olmaz arkadaşlar. Hatta, eğer çeşitli parti
ler belli bir kanunun belli maddesinin değişmesinde 
anlaşıyorlarsa, belli maddesinde anîaşamıyodarsa,J>un-
lar ayrı ayrı kanun değişiklikleri olarak getirilmeli 
ki, anlaştıkları noktalardaki değişiklik kolayca çıka
bilsin. 

Kısacası arkadaşlar, biz buraya çeşitli siyasal ta
kımların oyuncuları olarak seçildik. Kimimiz Fener
bahçe, kimıimiz Galatasaray, kimimiz Rizespor, Trab-
zon'spor. Birİbirimizle partiler olarak elbette maç ya
pacağız; ama zaman zaman da milli fakım olmasını 
biiebilmeliyiz, hem memlekette, hem de dışarıda! Dı
şarıda biz bunu ispat ettik, sorun eski başkanlara, so
run yeni Başkana; Avrupa Konseyinde bütün parti
lerden gelen arkadaşlar, yalnız bir tek partinin men
subu gibi değil, bir partinin aynı hlzibindeki şahıslar 
gibi hareket ediyorlar, kitle halinde. Ve bütün öteki 
memleketler bizi gıpta ile karşılıyorlar. Ama burada 
(içte) mili takım olarak oynayacağımız anlar geliyor, 
anarşi söz konusu ve korkunç bir ekonomik bunalım 
siöz konusu olunca, artık orada milli takımhk söz ko
nusudur. «Aman Fenerbahçeden olduğu için -falana 
pas verme» değil, birbirimize bu durumda pas vere
ceğiz, sonuca ulaşacağız. Bunları yapmıyoruz. Yapa
bilecek anlaşmayı partiler kendi sözcüleri aracılığıyla 
daha-önce sağlamalı ve biz de milletvekili alarak, 
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partiden önce millöte bağlı oduğumuzu hatırlatıp, bu
nu aramızdaki temaslarla sağlamalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, lütfen toparlayın. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum 
©fendim. 

Arkadaşlar, bugün Türkiye bir çıkmazla karşı kar
şıyadır. Kendi kendimizi aldatmayalım. Ben aşırı iyim
ser 'bir İnsanımdır; ama hayatımın hiçtbir döneminde, 
'haksız iki defa hapislhaneye girdiğim dönemler de 
dahil, - ki 'beraatlarla çukmışımdır - hiçbir zaman bu 
kadar karamsar olmadım. Önümüzde çıkar yolu bul
mak lazım. Bunu bulabilmek için artık partizanlık
tan vazgeçmemiz zorunluğu var. Öyle görüyorum ki, 
bu siyasal ve ekonom'ik bunallıimı hiçbir parti yalnız 
başına halledemez. Çünkü, "bir memleketin eğer bütün 
(ihracat gelirinden daha fazla yalnız petrole ödeme 
durumu varsa, o ekonomik bunalımı ancak sevimsiz 
kararlar ile halledebilir. Tek başına bir parti sevim
siz kararlar alamaz.. Çünkü önümüzde seçim var. An
cak rakibi olan partiyle 'birlikte 'bir Hükümet kurar
ca, o zaman uzun vadeli ve sevimsiz; ama memleket 
için zorunlu kararlan alabilir. Yine anarşi konusun
da da durum aynıdır. Her iki şiddet eylemelisi tarafa 
'birden cephe alabilmek için, iki büyük partinin bir 
araya gelmesi gereklidir. 

Kısaca'sı arkadaşlar, ben Adalet Partisinin ekono
mik ve sosyal felsefesiyle asla bağdaşan bir insan de
ğilim. Onu daima rakip biliyorum, - düşman değil ra
kip - ama bugün öyle Jjir gündeyiz ki, ne Halk Parti
si, n'e Adalet Partisi yalnız başına ekonomik bunalımı 
ortadan kaldıracak ciddi tedbirleri yalnız başına ala
maz ve anarşinin karşısına da yalnız başına çıkamaz. 

İkisinin beraberce Hükümet kurmaisı ve bu bunalım
dan toplumu çıkarması, milli 'bir sorun ve kaçınılmaz 
Ibı'r milli görev haline gelmiştir. Bunu söylüyorum, bu
nu daJha önce grupta da, seçimlerden sonra belirtmi
şim. Şunu merak etmeyin; hangi hükümet gelirse gel
sin, ben hiçbir zaman bakan da olmayacağım. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Aksoy, lütfen 
bağlayın. 

'MUAMMER AK'SOY (Devamla) — Hemen bağlı
yorum efendim. 

Aman bir bakanlık mı gelir diye düşünmeyin. Ha
yatımda bakanlığı kalbul ötmeyeceğimi grupta da ilan 
ettim. O bakımdan, endişelerim katiyen şah'sumla ilgili 
değildir, çocuklarımızın ve torunlarımızın kaderi ile 
ilgilidir. Bu kaderimizle ilgili durum karşısında hâlâ 
bizler, sen - ben, Fenerbahçe - Garaftasaray kavgası 
'içinde kavgaya devam edersek, milli takım 6 - 0, 12 - 0 
mağlup olur. Yani demokrasinin bu memlekette yine 
karaya oturmasında - demokrasi gemisinin yine'kara
ya oturmasında - hepimiz kasıtlı kasıtsız suçlu insan
lar durumuna düşeriz. Bunu hepinizin lütfen vicda
nında bir kere göz önünde bulundurmasını Veya me
seleye o açıdan 'bakmasını rica ederim. Teşekkür ede
rim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Aksoy. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilnuişlljir. 

Şimdi her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 
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a) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 
Böİiim Lira 

101 iGeruel Yönetim vfö Desbdk Hiz;-
ırdetleri 
ıBAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
(sonuıyöruımi: Kalbul edenler... Ka
bul letimetyemler,,. Kalbul ddilimlişjfcir. 

İlli: Yasamıa Hizunddeıti 
IBAŞKAİN — Bölümü oylarında 
lauınıuiyonımi: Ralbui ©demler.,. Ka^ 
Ibul leömleyienıler... Ka/bul ddilimillşltir. 

90d Traı^ferler 

273 687 000 

170 033 

941 om 
BAŞKAN — Bir önerge Vardır, c&iulüuyıoruım1: 

Millet Meclisi iBaişJkıaniığıına 

Dalire ve Ku-
rumpm Adı 

Alt 
Proğ* Proğ-ı Ödenek Faaliyet 
ram raim Türü Tütıü 

Kodu Kodu Kodu Kodu 

ıHareamla Kalemli 
YÜIZH On'ı (Birn 

ler lara feri Miktarı 

Dlüşjüilienı Ojimlhıuriyet 
iSenıaıtosıu 04 422 950 1 000 

Eklemen, (Oulmlhluıriyîet 
iSerıatosıu 9qq 05 522 !96q lı 000 

Cetivtelde gösterileni değişikliğim, aşağıdaki ıgerekçe ile (kabulünü arz vte tdfclilf ederiz,, 
Mİldt MıerlM İdare Amirli 

M. Kemıal Çilesiz) 

Gerekçe : Geçıdm ıva elslkıi yıllara ilişMn borçların 
yıl içimde öideradbilmiesi için, 9 0 0 - 0 4 - 3 - 422 - 950 
ıhanoaımıa kalemlimden 1; OpjO TL. düşülerek, aynı prog
ramın 05 kod numaralı alt programına; yeni açıla
cak olan «522 - Diğer geçen ve eski yıllar karşılıklı 
borçları» faaliyeti, «960 - Borç ödemeleri» harcama 
'kalemlime aktarılması gendktaidktddlir. 

BAŞKAN — ıBirimoi kilsimi tdkrar okutiııyoruz 
ıdfemdimiî 

Dal'ire ıvd Ku
rum; 

Proğ-ı 
raim 

Koda 

Alt 
Proğ^ 
rami 

Kodu 

Ödemek, 
Türü 

Kodu 

Faaliyet 
Tülrü 
Kodu 

IHartoamıa Kalemli 
Yüz;- Om IBir̂  

lerl Harı Heri İM'ilktar 

Düşülen Cumhuriyet 
Senatosu 90Q 04 422 950 
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IBAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI NU
RETTİN OK (Ça'nikırı) — Telkrfik Mr zorunluluktan 
»ileri 'gelmektedir. Bu selbeple katılıyoruz. 

Alt 
Proğ- Proği Ödenult 

Dalire ve1 Ku- raim raimi Türü' 
rumt Kodu Kodu Kodu 

FJktefnıerıi Cuımihurtiyet 
iSertaifco&u 900 05 

BAŞKAN — Komilsyon katılıyor ınul 
İBÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

NURETTİN OK (Çanıkırı) — Katılıyoruz efendini'. 
IBAŞKAN >— Komislyionı Ikatılıyar. Okunan öner

geyi oyların ızia sunıuıyorulnt: Kaibul 'edenler.. Etmıeyen-
ler.. Kaibul edilmiştir, 

ıBölüim 9GÜİÜ tekrar dk|ubuyorumo 

(Program, Ikodu AÇılkjlamıa Lira 

900 Transferleri 941 000| 

İBAİŞKAN — Bu foSJüimlü değişip şekliyle oylarınıza 
suniuıyortuimı: Kabul ©dertler... Etmeyenler... Kaibul edil-
(mllştıir, 

fCumlhu'riiyeıt Senatosu Bütçesi kaibul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu ollmıaisını (temenni ederim. 

(Millet Meclisi ıMtçiesimiin (bölümlerine (geçilmesini 
oylarııniiıza sunuıyoram|: Kaibul dd'enler... Etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

(BlöfİJüJrrtter/i oikıu^yortuım|:l 

MİLLET MECLİSİ 

Alt 
Proğ- Proğ- Ödenek 

Daire ve Ku- ram ram Türü 
rumun adı Kodu Kodu Kodu 

Düşülen Mület 
Meclisi 900 05 3 

Eklenen Millet 
Meclisi 900 05 3 
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, IBAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler.. EHmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

. lîıkünoi kısmı okıuıtyyomuım •: 

Faaliyet! Harcama Kalemli 
Türü YKüz- On< IBirn 
(Kodu 1er ilan lerii Miktar 

522 96.q' 1 0,00 

b) MİLLET MECLÎSİ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

lOfli Genel Yönetim 636 955 0|0O 
(BAŞKAN — Bölümü oylarımıza 
ısundyorum!: Kaibul edenler... Ka-, 
bul efm|eyenler... Kaibul edilımLş'ti'r. 

1/11 Yasama Hizmeftleıii 447 345 000 
BAŞKAN — ©ölümü oylarınıza! 
ısunu'yoruım!: Kaibul edenler... Ka
ibul etmeyenler... Kaibul edilimıiışltir. 

112 Milli Sarayların İdare ve Ko
runması 160 355 000 
IBAŞKAN — Bölümlü oylarınıza 
isunuyiorum1: Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaibul e'dilimıişltir. 

9C!G| Hizmet Programlarına Dağıtıla-
imayan trasıferlaıt il 2 !İ47 00,01 

(BAŞKAN — Bölüm 90$ üzerinde <bir önerge 
vardır, dkuıtuyorumi: 

BAŞKANLIĞINA 

Faaliyet Harcama Kalemi 
Türü Yüz- On- Bir-
Kodu 1er 1ar 1er Miktar 

521 960 2 000 000 

522 960 2 000 000 
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Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 
ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Millet Meclisti idare Amiri Millet Meclisi İdare Amiri 
Zeki Çeliker Mustafa Kemal Çilesiz 

GEREKÇE : Geçen ve eski yıllara ilişkin borç
ların yıl içerisinde ödenebilmesi için 90O-O5-3-521-96O 

harcama kaleminden 2 000 000 TL. düşülerek, aynı 
Program ve Alt Proıgram içinde yeni açılacak «522-
Diğer ve Geçen ve Eski Yıllar Karşılıklı Borçları» 
faaliyeti, «960 - Borç Ödemeleri» harcama kalemine 
aktarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Şimdi «Düşülen kısmı tekrar oku
tuyorum efendim : 

Daire ve Ku
rumun adı 

Prog
ram 

Kodu 

Alt 
Prog

ram 
Kodu 

Ödenek Faaliyet Harcama Kalemi 
Türü Türü Yüz- On- Bir-
Kodu Kodu 1er 1ar 1er Miktar 

Düşülen. Millet 
Meclisi 900 05 521 960 2 000 000 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

NURETTİN OK (Çankırı) — Bir ihtiyaçtan doğ
maktadır, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Bu kısmı oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Eklenen kısmı okutuyorum: 

Eklenen 

Daire ve Ku
rumun adı 

Millet 
Meclisi 

Prog
ram 

Kodu 

900 

Alt 
Prog
ram 

Kodu 

05 

Ödenek 
Türü 
Kodu 

3 

Faaliyet 
Türü 
Kodu 

522 

Harcamaı Kalemi 
• Yüz- On- Bir

ler 1ar 1er 

960 

Miktar 

2 000 000 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

NURETTİN OK (Çankırı) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kot Numarası 900'ü tekrar okutuyorum : 
Program kodu : 900 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler: 

12 147 000 

BAŞKAN — Değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Millet Meclisi Bütçesi kabul edilmiştir. Hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

Bütçe görüşmelerine kaldığımız yerden devam et
mek üzere bugün saıat 14.00'de toplanmalk üzere bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkaıı vekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Niziamfötthı Çoban <Kiitahya) 

BAŞKAN — 45 nci Birleşimin 2 noi oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden itibaren devam 
ediyoruz. 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerin

deki görüşmelere başlıyoruz.. 
Komisyon ve ilgililer yerlerini almıştır. 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde söz talebin

de bulunan gruplar ve şahısları okuyorum : 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Necati 
Gültekin, Adalet Partisi Grubu adına Ahmet înceoğ-
lu, Milli Selâmet Partisi Grubu adına Oğuzhan Asil-
türk, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Süley
man Şimşek. 

Şahısları adına lehinde Mehmet Çatalbaş, İsmail 
Hakkı Köylüoğlu, aleyhinde Zeki Eroğlu, Şükrü Bü
tün, üzerinde Hasan Ali Dağlı, Nuri Çelik Yazıcı-
oğlu. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ne
cati Gültekin, buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA NECATİ GÜLTEKİN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cum
hurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Türk törelerine göre devletin başı daima millet
ten en büyük saygıyı görmüştür. Bu makama karşı 
her zaman hislerimizde sevgi ve itaat hâkim olmuş
tur. Çünkü asırlardır Türk Milleti devlete, «Devlet 
Baba» demiş, onun başındakilere de bir babaya du
yulan yakınlık, sevgi ve hürmetle bağlanmıştır. Bu
gün de bu duygularda herhangi bir değişiklik yoktur. 
Ancak'aileye hâkim olan babanın yetki ve otoritesi
nin aynı nispetler dahilinde bugün devletin başı olan 
Cumhui'başkanımızda da okluğunu söylemek müm
kün değildir. 

Cumhurbaşkanı, ettiği yemine bağlı kalarak Türk 
Devletinin bağımsızlığınla, vatanın ve milletin bütün
lüğüne yönelecek her' türlü tehlikeye karşı koymaya, 
milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anayasayı sa
yacağına söz vermiştir. Aynı zamanda Türkiye Cum-

I huriyetini ve milletin birliğini temsil eder. Lüzum 
gördükçe Bakanlar Kuruluna başkanlık eder; ayrıca 
Güvenlik Kurulunun da başkanıdır. Bütün bunlıara 

j karşılık yetkisi hemen hemen hiç yoktur. Ve yine Ana
yasamıza göre görevleriyle ilgili faaliyetlerinde de 

I sorumlu değildir. 
I Sayın milletvekilleri, bu kadar önemli görevleri 
I yüklenen Cumhurbaşkanının bu görevleriyle ilgili fa-
I aliyetlerden sorumlu olmayışı ve -bu düşünceleriyle 
I kendisine yetki tamnmaması, bizim geîıenıekliarimizıe de 
I ters düşmektedir. Devletin başını bir protokol mevkii 
I haline getirmektedir. Önceki dönemlere bir reaksi-
I yon olarak ortaya çıkan 1961 Anayasasının bu hü-
I kümlerinin yeniden gözden geçirilmesine ve günün 
I ihtiyaçlarına göre yeni bir düzenlemenin getirilmesi -
I nie (ihtiyaç oJlduğu açıkça görüllımektadir. Esasen bu hu-
I sus, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da mütead-
I dit defalar dile getirilmiştir. 
I Cumhurbaşkanlığı makamı, yüce bir makamdır. 

İşte bu makamın protokol mevkii halinden çıkarıl-
I ması için, Anayasada yapılacak değişikliklerle Cum-
I hurbaşkanına hür demokrasinin korunması, millet 
I ve vatanın bölünmezliğini temin için yetki verilmeli-
j dir. Mademki Aayasamıza göre, Cumhurbaşkanının 
I tarafsızlığı istenmektedir, bu en doğrudur. O halde, 
I Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilebilmelidir. Par-
I lamentoda siyasi partilerin gösterdiği adayların bir 

anda partilerinin siyasi görüşünden sıyrılmaları müm-
I kün değildir. Bu, bize geçmişte acı örnekler de ver-
I mistir, 1961 'den sonra da Cumhurbaşkanlığı seçim-
I 1eri, her dönemde halli zor bir problem halini almış, 
I Parlamento dışından Meclislerin çoğunluğunu sağ-
I layabilecek aday bulmak için türlü yollarla bunları 
I Meclise sokmak gibi zorlayıcı usullere başvurulmuş

tur. 
Temennimiz, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı se

çiminde bu işin öncekilere göre daha büyük bir an-
I layış ve kolaylıkla başanlmasıdir. 

Diğer bir husus da, Cumhurbaşkanının önemli 
I milli konularda halkoyuna, yani referanduma başvu

rabilmesi sağlanmahdır. Meclislerin çalışmadığı, mü
zakerelerin bir noktada kilitlendiği çok görülmüştür. 

I İşte böyle durumlarda siyasi çıkar veya seçmen ka-
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çırrria kaygısının doğduğu hallerde Cumhurbaşkanı 
referanduma gidebilmelidir. 

Kıymetli arkadaşlarım, üzerinde müzakeresini yü
rüttüğümüz Cumhurbaşkanlığı Bütçesi bu yıl ayrı 
bir Özellik taşımak tadır. Bir müddet sonra Çankaya 
Köşkü yeni bir konuğa sahip olacaktır. Meclisleri
miz yeni bir Devlet Başkanı seçecektir. Türkiye'nin 
bugün içten ve dıştan maruz kaldığı büyük tehlike
ler, milletimizin karşılaştığı sosyal, ekonomik ve si
yasi zorluklara rağmen bu meseleyi de en iyi bir şe
kilde halledeceğimize inanmakla beraber, devlet baş
kam seçiminin önemli küçümsenemez. 

Yetki ve sorumluluğu ne olursa olsun, Türk Dev
letinin bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğü
ne yönelecek her türlü tehlikeye karşı koyacak biri
sini bulup devletin başına getirmemiz fevkalade önem 
taşımaktadır. Edeceği yemine göre insan haklarına 
dayanan, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ay
rılmayacak, -siyasi görüşü ne olursa olsun tarafsızlı
ğını muhafaza edecek bir kimsenin bulunması ve biz 
parlamenterlerde parti ve siyasi görüşlerimizi ikinci 
plana İterek o Mırmslaniin üzeninde, onu yıpratmadan, 
incitmeden ve şahsiyeti üzerine gölge düşürülmeden 
ittifak temin edebilmemiz Parlamentonun itibarı ba
kımından da çok önemlidir. 

Türkiye'nin içinde yaşadığı bugünkü şartlarda 
devleti ve demokratik düzeni koruyacak, kısır siya
si çekişmelerde hakem olacak devlet başkanına olan 
ihtiyaç, 57 senelik Cumhuriyetimizin hiçbir devrinde 
bu derece hissedilmemiştir. 

Seçilecek Cumhurbaşkanı, tarafsızlığını her hal 
ve şartta koruyabilmelidir. O bir rehber, o bir öğ
retmen ve o büyük bir endişe ve ıstırap içinde olan 
milletimize baba olaıbilmelıidir; buna şiddetle ihtiyaç 
• vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhurbaşkanının et
tiği yeminde tarafsızlıktan ayrılmayacağı belirtilmek
tedir. Yalnız, hu tarafsızlığın biçim ve şümulü üze
rinde tereddütler vardır. O, devletin başı olduğuna 
göre, devleti temsil ettiğine göre, Türk Devletlinin 
bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne yö
nelecek her tehlikeye karşı koyacağına göre, onun 
devletten yana olması, şüphe götürmez bir hakikat
tir, şarttır. 

O, siyasi partilere ve muhtelif kurum ve topluluk
lara karşı tarafsızlığını söz götürmez bir şekilde ko
rur ve devam ettirirken devlete ve devletin anaf©ke
fesine sahip olmalıdır. 

• » , . . • . . . 

17 . 2 . 1980 O : 2 

Muhterem mıilletivekiUeri; Cumhurbaşkanlığı, Dev
letimizi temsil eden yüce bir makamdır. Dünya mil
letleri topluluğunda Türk Devleti, Türk Milleti Cum
hurbaşkanının şahsında temsil edilmektedir. Büyük 
milletimizi temsil eden bu makam için ifrata kaçma
yan bir bütçenin tahsisi, kuşkusuz hepimizin kabul 
edebileceği bir husustur. 

1980 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi incelendiğin
de, bugüne kadar Sayın Korutürk'ün yaşadığı müte-
vazi ve gösterişten uzak yaşantısının, yeni seçilecek 
Cumhurbaşkanı tarafından da devam ettirileceği an
laşılmaktadır. Zira, artan fiyatlar ve ücretler karşısın
da 1979 yılı Bütçesine nazaran 82 milyon 524 bin li
ra artış getirilerek 1980 Mali Yılı Bütçe Tasarısı genel 
toplamı 172 milyon 441 bin lira olarak Meclise geti
rilmiştir. 

Bütçe bölümleri de incelendiğinde personel gider
lerinde ve cari harcamalar ile transfer harcamaların
da normal fiyat ve personel aylık ve diğer özlük hak
larında yapılan değişiklik ve artışların dışında her
hangi bir artış görülmemektedir. Bu durumda yeni 
seçilecek Cumhurbaşkanı için giderlerde makul öl
çülerin dışında bir artış olmamıştır. 

Bina ve bahçelerin bakımı için tahsis edilen per
sonel miktarı, bir ufak ve bakımsız çocuk bahçesi 
için 7 işçi görevlendiren ve işçi ücretlerini ödeyeme
yen Ankara Belediyesine ve bazı kuruluşlarımıza iyi 
bir örnek niteliğindedir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi tetkik edildiğinde bazı 
mühim eksiklikler göze çarpmaktadır. Bunların en 
başında, Cumhurbaşkanının istişare edeceği güçlü 
bir teknik müşavir heyetinin olmayışıdır. Bizce Cum
hurbaşkanlığı kadrosu her branşta uzmanlarla teç
hiz edilmelidir. Bu kadrolarda yetişmiş ve tecrübeli 
diplomatlar, hukukçular, ekonomistler, sosyologlar, 
eğiticiler, askerler ve teknik bilim adatrnları bulunma
lıdır. Böyle bir kadronun olmayışım, biz büyük bir 
eksiklik olanak görmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhurbaş
kanlığı Bütçesi görüşülürken eski cumhurbaşkanla
rının durumlarına da temas etmeyi uygun görüyoruz. 
Anayasamız gereğince süresini dolduran cumhurbaş
kanları, Cumhuriyet Senatosunun tabii üyesi olmak
tadırlar. Bu yerinde ve doğru olarak alınmış bir ka
rardır. Elbette Parlamentoya girmiş, Cumhurbaşkan
lığı için seçilerek 7 sene hizmet vermiş bir kişinin 
bilgi ve görgülerinden parlamenter olarak da istifade 
etmek çok uygundur. Esasen cumhurbaşkanlığından 
ayrılan bir kişinin memleket hizmetlerinden ve poli
tikadan sıyrılması da mümkün değildir. O, ister iste-
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mez Türk siyasi hayatında yer alacak ve ömür bo
yunca Parlamento ile ilgisini devam ettirecektir. Yü
ce bir makam olan Cumhurbaşkanlığı görevinden 
ayrılan bir kişinin, sıradan bir senatör olması 7 sene 
alıştığı bir hayat tarzından birden bire ayrılması çok 
güçtür. Bu güçlüğü bütün sayın üyelerin kabul ede
ceğine inanıyoruz. 7 sene Çankaya TCöşkünde yaşa
yan Cumhurbaşkanımızın, süresi dolar dolmaz mes
ken aramak, yerleştiği apartman veya evde mal sa
hibine, apartman yöneticisine muhatap olmasını, ba
zı özel işleri için sağda solda dolaşmasını hem çok 
mahzurlu ve hem de vefasızlık olarak görmekteyiz. 

Bu bakımdan, eski cumhurbaşkanlarına mazileri 
ve uzun yıllar temsil ettikleri makamla mütenasip 
bir lojman tahsisini, hane içi ve hane dışı işlerini ya
pacak yeterli personel ve bir araç ile Parlamentoda 
bir ofisin tahsisimi lüzumlu görmekteyiz. Bu tatbikat 
birçok demokratik memleketlerde de görülmektedir. 

Diğer bir mesele de (Allalh kendilerine uzun ömür
ler versin, ama onlar da insandır), bir gün bu dünya
dan ahirete göçeceklerdir. Emri Hak vaki olduğu za
man, bu muhterem zevat için ne yapılacaksa bir esa
sa bağlanmalıdır. Askeri personelin ölümü halinde 
rütbelerine göre yapılacak merasim, talimatlara bağ
lanmıştır. Eski cumhurbaşkanlarının cenaze merasim
leri de önceden belirlenmeli ye nerede, nasıl toprağa 
verilecekleri yasalarla belirtilmelidir. Şimdiye kadar 
3 Cumhurbaşkanı (Atatürk dahil) ahirete göçmüş 
ve hepsi de Anıtkabir'de gömülmüştür; Kendilerini 
rahmet ve minnetle anarız. Bundan sonra ne olacak
tır? Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz (Allah ge
çinden versin), bundan sonra da ölen cumhurbaşkan-
larımızın Anıtkabir'de gömülmesini uygun görmek
teyiz. Bu mesele de Yüce Meclislerimizde görüşülme
li ve bir esasa bağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime burada son verir
ken; Grubumuzca, Cumhurbaşkanlığı Bütçesine olum
lu oy vereceğimizi arz ederim. 

1980 Mıali Yılı Bütçesinin Cumhurbaşkanlığı ca
miasına ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, Gruıbum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi say
gı lile selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gültekin. 
Adalet Partisi Gruıbu adına Sayın Ahmet tnce-

oğlu, buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 
AP GRUBU ADINA AHMET İNCEOĞLU 

(Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Grubu adına söz almış, Grubumun görüş ve temen

nilerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Yüce Heyetinizi saygı ile selamlayarak sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tarihte Türkler için devlet, 
daima üstün bir varlık olarak kabul edilmiş, devletin 
başı da saygıya, sevgiye layık görülmüştür. 

Cumhuriyetin- kurulması ile «Devlet Başkanlığı» 
Müessesesi, Cumhurbaşkanlığı makamı ile temsil 
edilir hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamının, 
kutsal ve yüce bir makam olarak kabul ediyor, bu 
makamda oturan k'im'seleri muhterem kimseler olarak 
görüyoruz. 1921; 1924; 1961 Anayasaları Devletin 
başı olarak cumhurbaşkanlarına devleti temsil, birli
ğimizi koruma görevi vermiştir. Anayasamıza göre 
Cumhurbaşkanlığına 'seçilen zat, ister partili, ister 
partisiz olsun, partili ise partisi ile şahsi görüş ve fik
ri ilgisi kesilir, kendileri milletin yücelttiği kutsal 
makamda, tamamen tarafsız, siyasi his ve düşünce
nin ötesinde, kliklerin üzerinde bir hüviyete bürü
necektir. 

Adalet Partisi Grupları olarak, 1961 "den bu 
yana bu yüce makamı ve makamda oturan muhte
rem zatları, günlük konuların ve siyasi münakaşala
rın dışında tutmuş, azami saygıda titizlik göstermiş, 
devleti tahrip etmek isteyenlerin bu kutsi makamda 
oturanlara dil uzatmalarına katiyyen> müsaade et
meyerek demokrasiye ve cumhurbaşkanlarına olan 
samimiyetimizi ve güvenimizi her zaman göstermişiz
dir. 

Hal böyle olunca, bu yüce makamda oturan şahıs
ların da makamın yüceliğine azami dikkat, itina gös
termelerini beklemek tabii hakkımızdır kanısındayım. 

Değerli milletvekilleri, mesele buraya gelmişken 
birkaç hususa değinmeden geçemeyeceğim: 

Hatırlarsınız, Sayın Cumhurbaşkanımız önceki 
yıl, bir müddet kaldıkları hastaneden çıktıktan sonra 
İstanbul'a giderlerken, havaalanında gazetecilere, 
«Tepeden inme bir raporla iki ay i'stirahate gidiyo
rum» buyurmuşlardır. Bu söz, zihinlerde şüphe ve 
tereddüt yaratmıştır. Sağlığı, sıhhati yerinde bir dev
let başkanına hiçbir sıhhi kurul, herhangi bir makam
dan emir alarak rapor verip i'stirahate gönderemez. 
Sayın Cumhurbaşkanı, kendi iradeleri dışında eğer 
böyle tepeden inme bir raporla istirahata gi'ttilerse, 
o zaman bu yüce makamın yüceliğine el ve dil uza
tılmış olur ki, bu durumu Adalet Partisi Grubu ola
rak, hoş karşılamadığımızı belirtmek isterim 

Eğer buyurdukları, sayın basın mensuplarına bir 
şaka, espri ise, bu beyanı talihsiz bir duyuru olarak 
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görüyor, yüce makamın manevi mesuliyet'iyle müte
nasip olmadığını belirtmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; diğer taraftan, Anayasa
mızın Cumhurbaşkanlarından 'istediği bazı (hususlar 
vardır: Anayasamızın 95 nci maddesi Cumhurbaş
kanlarının tarafsız olmalarını emreder. Çok konuşul
muş olmasına rağmen, arz etmeyi vicdani bir borç 
kabul ettiğim için ifade ediyorum: Sayın Cumhur
başkanımızın 1978 Ocak ayında kurulan Bcevit Hü
kümetinin Programı için söylediği sözler, bizleri üz
müştür. O programı beğenmeyen, kabul etmeyen va
tandaşlarımızı «Egzantirik» likle taVsif etmesi, ayrı-
cılik ve taraf tutma gibi bir mana taşıdığı kanaati 
uyandırır ki, tarafsızlığın ihlali anlamına gelir. 

Yine Anayasamızın 97 nci maddesi, Cumhurbaş
kanını, devletin başı olduğu için bu sıfatıyla Türki
ye Cumhuriyetini ve milletinin birliğini temsil etti
ğini ifade etmek istemiştir. Anayasamız birlik, bera
berlik isterken, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bir kı
sım vatandaş «Eksantriklik» ile tavsif etmesi, bir 
aynalık içine girdiği kanaati uyandırır ki, bu, sonun
da 'sıkıntılı neticeler getirir. 

Değerli arkadaşlarım, burada bildiğiniz mühim bir 
konuya değinmek istiyorum; 22 Aralık'ta verilen 
«Uyarı Mektubu». 

çalımlı dönemlerden geçişi, demokratik kaideler için
de vatandaş, cumhurbaşkanlarının yardımıyla olaca
ğı kanaatiyle gözlerini Çankaya'ya diktikleri bir ger
çektir. 'Böyle sıkıntılı dönemlerde cumhurbaşkanları
nın sessiz kalması hepimizi üzdüğü gibi, Cumhurbaş
kanlığı makamının zaafı anlamına gelir ki, demokra
simiz İçin istikbalde kuşku uyandırır. 

Değerli arkadaşlarım, cumhurbaşkanlarının yet
kilerine gelince: iBu çok konuşulan bir konudur. Cum
hurbaşkanlarının Anayasamız içerisinde salahiyet ve 
yetkilerini iradeli kullanmaları halinde, tarafsızlığını 
da koruyarak görev yapıyorsa, yetkiden şikâ'yetçi ol
mamaları gerekir. Yazılan ve konuşulan yetki husu
sunda bir tek, Meclisi feshetme yetkisi meselesinde şi
kâyeti uygun görüyor Ve ona katılıyoruz. 1961 Ana
yasasının Cumhurbaşkanlarına tanıdığı Meclisi fes
hetme salalhiyetini kullanmaları fevkalade güç, zor 
ve hatta imkânsızdır. 18 ay zarfında üç hükümetin 
güvensizliğe uğraması ve Meclisten güvenoyu alma
ması şartı fevkalade güçlük yaratmaktadır. 

Bu yetmiyormuş gibi, bu .şart tahakkuk ettikten 
sonra da Cumhurbaşkanının Senato ve Meclis Baş
kanının muvafakatini alma şartını da koyması, bizce 
artık cumhurbaşkanlarının Meclisi feshetme selah'i-
yetini kullanamamaları anlamını taşır. 

İşte Anayasamızda değiştirilmesi istenilen mad
delerine cumhurbaşkanlarının yetkisine, Meclisi fes
hetme salahiyetini kolaylaştıracak hükmün eklenmesi 
lüzumuna inanmaktayız. 

Burada ışunu söylemek istiyorum: Güçlü hükü
metlerin kurulamaması hallerinde gerek m'eclis istik
rarını sağlamak ve gerekse M'eelislerden istikrarlı hü
kümetleri çıkartabilmesi için hali icabında cumhur
başkanları Meclisi feshetmel'i edebilmeli ve seçim ile 
yeni (Meclisin teşekkül etmesini sağlamalıdır. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin milletimize <v<e mem
leketimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Beni dinlemek nezaketinde Ve zahmetinde bulun
duğunuz için hepinize teşekkür eder, Adalet Partisi 
Grubunun ıs'evgi ve isaygılarını arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Milli 'Selamet 'Partisi Grubu adına 
Sayın Oğuzhan AsiDtürk. 

ŞENER IBATTAL (Konya) — Sayın Başkan, onun 
yerine ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk'ün yerine Sayın Şe
ner Battal, buyurun. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Cumhur
başkanlığı Bütçesi üzerinde görüştüğümüz bugünler-

Bu mektup, Milli Güvenlik Kurulu Başkanı olma
sı sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerine 
takdim edilmiş, Cumhurbaşkanımız, ancak 5 gün son
ra, 2 Ocak 1970 günü mektubu ik'i büyük partinin 
genel başkanlarını makamlarına- davet ederek bi
rer nüshasını kendilerine takdim etmek suretiyle 
makamı olay dışına çıkarmıştı. Mektubun verilişi iti
bariyle, Güvenlik Kurulu Başkanı olması nedeniy
le meselenin Milli Güvenlik Kurulunda görüşülmesi 
icap ederdi kanaatındayız. Başkanı bulundukları 
kurulda görüşülmemesini temin buyurup, daha son
ra da Meclisteki bütün siyasi partilerin genel baş
kanlarıyla yapacakları toplantıyla meseleye . daha ka
ti bir çözüm getirmek imkânı varken, bu yapılma
mış, o günlerde halk arasında birtakım dedikodula-
ların çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

Sayın üyeler, 19'öl ve sonrası 'döneminin cumhur
başkanları, siyasi hayatımızda bunalımlardan çıkarı
cı çözümler bulmakta yeterli olamamışlardır. 'Bunun 
nedenlerini sadece içinde bulunan ortamda aramak 
veya Devlet Başkanlığı yetkilerinin azlığına bağla
mak doğru olduğu kanaatinde değiliz. Bu dönem 
eumhurbaşkanîarımızın şahsi özellikleri, bizce bu nok
sanlığın önemli kaynağı olmuştur. Hepimizi üzen bu-
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de, Cumhurbaşkanı, müddetini bir ay sonra tamamla
mış olacaktır; Anayasamız gereğince de 22 Martta 
yeni Cumhurbaşkanı arayışına Parlamento olarak baş
layacağız. 

ıBu sözleri şunun için arz ediyorum: O da, hizme
tini doldurmuş bir cumhurbaşkanına müteveccih ten
kitler, devlete 7 yıl hizmet vermiş bir kimseyi kırabi
lir. Onun için veda merasimine hazırlandığı (bugün
lerde biz Sayın Korütürk'ü hedef alacak tarzda dü
şüncelerimizi ifade etmekten sakınıyoruz. Ancak is
tikbale muzaf, geleceğe faydalı olacak temennileri
mizi M'illi Selamet Partisi Grulbu olarak ifade etmek 
istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasası Cumihurbaş-
kanına «Yürütme organının başı» sıfatını vermiştir. 
Bunu vermiştir ama, henüz uygulaması bunun ne 
noktadadır, nasıl bunu formüle edeceğiz, Cumhur
başkanlığı makamının saygınlığını nasıl koruyacağız 
gibi sorular da bu Anayasa maddesiyle birlikte insanın 
aklına gelmektedir. 

İtiraf edeyim, Türk toplumunda bazı değerlerin 
tartışılmaması lazımdır. Cumhurbaşkanlığı makamı 
da bu değerlerin elbette önemle arasındadır. Ama, bu 
makamın siyasi tartışmalara konu olduğunu zaman 
zaman görüyoruz. Yurt dışı seyahatlerimizde bir ln-
gilizle görüştüğümüzde «Kraliçe» derken, sokaktaki 
sade vatandaş, bilesiniz ki karşısındakine bile saygı 
ifade eden ittir ses tonuyla Kraliçe'den bahsetmekte
dir. Türk Devletinin ibaşı olan Cumhurbaşkanı, 
elbette toplumda son derece saygıyla anılmalıdır. 
Bunun için, 1961 Anayasasındaki maddeye daha açık
lık getirmeliyiz. Ya Başkanlık sistemine gitmeliyiz, 
icranın başı ve yürütme organına aktivite kazandır
malıyız veya Anayasaya böylesine platonik bir mad
deyle, bu konuda bir ara rejim düşüncesine girme
meliyiz., 

Bir diğer temennimiz, hatta şikâyetimiz: Fransa' 
da Ih'tilarden bu yana veto denilen olay iki defa vu-

, kubulmuş. Türkiye'de Anayasa sisteminde veto yok; 
ama kanunların yeniden görüşülmesi için Meclise ge
ri gönderme denilen müessese var. Bunu kolay anla
şılsın diye «Veto» şeklinde daima bahsetmiş izdir; ama 
İtiraf edelim, cumhurbaşkanları bunları o kadar çok 
sık kullanıyor ki, bu da o makamın tartışılmasına se
bep olmaktadır. Öylesine veto örnekleri verirsiniz ki, 
bir Cumhurbaşkanlığı makamının bu konuyla ilgilen
mesi son derece hafif sayılabilir. Örneklere girmek is
temiyorum, devlete hizmet etmiş herhangi b'ir Cum
hurbaşkanını kırabilirim endişesiyle örnek vermiyo-
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rum; ama, hatırlarsınız, çok önemli bir 'hususu ifade 
ediyorum. Basit konularda bile rahatlıkla cumhur
başkanlıkları veto kullanabilmektedir. Bu konuda bi
liyorsunuz Parlamento çok ciddi bir karar aldı. Par
lamentoda bir defa görüşülmek üzere geri gönderilen 
kanunda ufak bir değişiklik olursa, cumhurbaşkanları 
iki defa veto edebilir tartışması çıktı. Parlamento
muz verdiği kararla, «Cumhurbaş'kanı bir kere görü
şülmek üzere kanunu iade eder. Kanunda değişiklik 
olsa bile artık jk'inci defa Cumhurbaşkanının iade 
yetkisi yoktur» diye Parlamento karar verdi ve Sa
yın Korütürk de bu kararı saygıyla karşıladığını bil
dirdi. Malum, Orman Kanunu ve 633 sayılı Diyanet 
Kanunu bu şekilde kesinleşti. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhurbaşkanları elbet
te Anayasa ilkelerine 'saygılı olacaklardır. Anayasa
mızda ilkeler bellidir. Bu ilkelerden ttiri laiklik ilke
sidir. Ancak, toplumda lâiklik ilkesi' şan'timatalleri 
var. En ufak, namaz kılan insanı itham eden birtakım 
adamlar çıkıyor. İnancını yaşamaya, «Laiklik ilkesine 
aykırı» şeklinde müdahale edenler var. Avrupa tele
vizyonlarında, görüyoruz, Amerika'daki uygulamayı, 
laik denilen ülkelerdeki uygulamayı görüyoruz; pek
âla devlet başkanı kiliseye gidebiliyor, makama otu
rurken dini törenle veya papazın duasıyla makama 
oturabiliyor. 

Türkiye'de bir Cumhurbaşkanının kendi isteği ile 
bir Cuma namazına gitmesi halini tasavvur ediyo
rum da, inanınız Türkiye'de bundan daha büyük me
sela yokmuş gibi, herkes bunu tartışır hale gelebilir, 
diye düşünüyorum. Onun İçin, bu laiklik tartışmala
rında Cumhurbaşkanlarının böylesine, kendi inanç öz
gürlüklerini yaşayabilmesi konusunda toplumun ve 
siyasi anlayışların toleranslı olmasını ifade ediyorum. 
Bu temennim de geleceğe muzaf olan bir temennidir. 

Değerli arkadaşlarım, ıCumhurbaşkanlığı Bütçesi 
içindeki devlet görevlileri son derece idealist, çalış
kan görevlilerdir. Kadrosunun az olmasına rağmen, 
Genel Sekreterinden basın müşavirine, diğer kadro
suna kadar büyük bir feragatla ve fedakârlıkla çalış
maktadırlar. Bu kadronun takviyesine ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Bu kadro takviye edilmelidir. Cum
hurbaşkanına daha kolaylıkla hizmet verebilmek, ona 
daha hazır olarak meseleleri sunabilmek için kadro
nun takviyesine ihtiyaç vardır. Değilse, mevcut kad
ro son derece fedekâr yükü ağır olarak çalışmakta
dır. Bu ağır yükü onlara devamlı çektirmeye hakkı. 
mız yoktur; onların yardıma, desteğe ihtiyacı vardır. 

Son söz olarak şunları da söylemek istiyorum: 
Milletvekili olarak Cumhurbaşkanıyla temas kurma 
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hususunda 'İmkânlarımız mahduttur. Sayın Korütürk, 
yıllık resepsiyonlarla milletvekilleriyle tanışma im
kânını her ne kadar sağlamışsa da, bu resepsiyön-
lar bir kalabalık içinde sadece seremonlyal bir el 
sıkmaktan öte gitmiyor. Milletvekilleri zaman za
man Cumhurbaşkanını ziyaret edebilmelidir. Bayram 
ziyaretleri bir vesile edilir, Cumhuriyet Bayramı ve
sile edilebilir, bir başka günler vesile edilebilir. Ama, 
milletvekilleri Cumhurbaşkanını tesadüfen görüp, te
sadüfen tanışmamalıdırlar. Daha sık görüşebilme im
kânları açık olmalıdır ve milletvekili Cumhurbaşkanı 
ilişkisi samimi olarak miemleket meselelerini konusa-
bilme noktasına boyutlarına vardırılmalıdır, bunda 
-ihtiyaç görüyorum. 

Ben Sayın Cumhurbaşkanından randevu istemeyi 
düşünemiyorum. Çünkü, o kadar sıkı kayıtlar olduğu
nu tahmin ediyorum ki, onun için bunu zaman zaman 
memleket meselesi İçin Cumhurbaşkanıyla bir dert
leşme, bir konuşma hususu olsa bile irnkânisız gör
düğüm için, bunu tasavvur dahi edemedim. Yine ge
leceğe muzalf olarak ifade ediyorum. iMMetvekİlleri-
riin Cumhurbaşkanıyla daha sık görüşebilme 'imkân
ları sağlanmalıdır. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi memleketimize milleti
mize hayırlı olsun derken, yeni cumhurbaşkanı seçi
minde Parlamentonun en iyiyi bulmasını; vatanına, 
milletine bağlı, manevi değerlere saygılı toplumun 
meselelerini bilen en iyi cumhurbaşkanını Cenabı 
Allah'ın nasip etmesini, Parlamentonun bu yolda en 
iyi kararı vermesini temenni ediyorum. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (MSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Sü

leyman Ş/imışek, buyurun Sayın Şirnlşek. 

CHP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ŞİMŞEK 
(îçel) — Sayın 'Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; Cumhuriyet Halk Partisi IMillet Meclisi Grubu 
adına Cumhurbaşkanlığının 1980 yılı Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi Yüce Meclise sunacağım. Bu vesi
leyle Grubum ve şahsım adına sizleri selamlıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı gibi en yü
ce bir makamın çok küçük denebilecek bütçesini eleş
tirecek değilim. Zaten Devletimiz, o yüce makama ya
kışacak biçimde kendi olanakları ölçüsünde gereken 
fedakârlığı severek ve isteyerek yapmaktadır, yapıyor. 

Şimdi bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz nok
ta, o yüce makamın saygınlığı ve yüce makama ka-

I dar gelebilmiş kişinin yetki ve sorumluluk duygusu 
I -ve konusudur. 

Yine o yüce makama gelmiş kişi ile Cumhuriyet 
I Hükümetlerinin, siyasi partilerimizin ve parlamenter-
I lerimizin ilişkilerini sergilemek olacaktır. 
I Sayın arkadaşlarım, bilindiği gibi Cumhuriyeti-
I timizin kurulduğu günden bu yana, o yüce makamda 
I bu ülkenin 6 seçkin evladı görev yapmıştır. Bunlar 
I arasında 'Büyük Atatürk ve O'nun en yakın silah ar-
I kadaşlarından birisi olan İsmet inönü'nden özellikle 

söz etmeyi kaçınılmaz bir görev saymaktayım. Çün
kü bu iki büyük devlet adamı önce Devletin kurueu-

I larındandır. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın içinden gel-
I mislerdir. Kılıçlarının kanlarıyla ülkemizin sınırla-
I rını ç'izebilrriişlerdir. 700 yıla yaklaşan bir saltanat dü-
I zenini yıkmışlardır. Bunun yerine günümüzün en çağ-
I daş yönetim biçimi olan cumhuriyet yönetimini kur-
I muşlardır, işte bütün bu nedenlerledir ki, bugün bu 
I kürsüden bu iki büyük ismi yeniden saygıyla ve min-
I netle anıyorum. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Diğerlerini de 
I say! 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (Devamla) — Bir dakika 
I sabredin beyefendi. 

ıBAŞKAN — Devam edin efendim. 

SÜLEYMAN ŞliMŞEK (Devamla) — Bu iki 
I ölümsüz ismin yanında yine o yüce makama gelebil-
I miş seçkin kişiler arasında, «Bu Anayasa ile devlet 
j yönetilemez» diyenler, ülke gençliğini milliyetçi ve 
I milliyetsiz gibi göstermek isteyenler. Cumhurbaşkan-
I lığı yetkisinin çok kısıntılı olduğundan yakmanlar ve 
I böylece birtakım siyasi olaylara seyirci kalabilenler 
I de olmuştur, ama bütün bunlara rağmen biz o ma-
I kama kadar gelebilmiş her kişiye saygı duyuyoruz. Bu, 
I bizim Parlamentoya olan saygımızın gereğidir. İBu, 
I bizim Parlamentoya olan güvenimizin bir sonucudur; 
I çünkü, o seçkin kişileri o makama getiren kişiler biz

leriz. Bizlerin oylarıyla oraya geliyorlar. Kendi oyla-
I rımıza duyduğumuz saygının bir 'Sonucudur bu. O 
I makamı her şeyin üstünde tutmak zorundayız. Bu, 
I devletin yüceliği bakımından da bir gereksinmedir. 
I Aynı zamanda bu, parlamenter olarak bizlerin kendi 
I kişiliğimize olan saygımızın da doğal bir sonucudur. 

I Sayın üyeler, şimdi bu yüce makamın ve bu yü-
I ce makama seçilen seçkin kişilerin Anayasamız ve 
I yasalarımız açısından yetki ve sorumluluklarını hu-
I zurlarınızda sergilemeye çalışacağım. 
I Türk ulusu 1961 Anayasasıyla varlığını bu Anaya-
J sanın amaçladığı demokratik hukuk devleti anlayışıy-
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la birleştirmiş bulunmaktadır. 1%1 Anayasasının 97 
nci maddesine göre Devletlin .başı, Cumhurbaşkanıdır. 
Cumhurbaşkanlığı bu sıfatıyla Türkiye Devletinin ve 
ulusunun birliğini temsil eden yüce bir makam'dır. 
Anayasamızın Cumhurbaşkanlığına tanıdığı bu yü
ce temsil sıfatı Cumhurbaşkanının görevini tam bir 
rahatlık ve tarafsızlık içinde yerine getirebilmesi İçin 
Cumhurbaşkanını siyasi sorumluluktan arındırmış-
tır. Anayasamıza göre cumhurbaşkanı ancak vatana 
ihanet suçundan sorumlu tutulabilir. Oysa tarihe ve 
ulusa karşı yüklenilen bu viddan'i sorumluluk aslında 
Sorumlulukların 'en büyüğüdür. .Kaldı ki, Anayasa
mızın 98 nci maddesi cumhurbaşkanına birtakım yet
ki ve görevler vermiştfir. Örneğin Anayasamızın 6 
nci maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı Bakanlar 
Kurulu ile birlikte yürütme görevini üslenmiştir. Yi
ne Anayasamızın 97 nci maddesine göre, gerektiğin
den Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Keza yine 
Anayasamızın 111 nci maddesine göre, Cumhur
başkanı M'illi Güvenlik Kurulunun da doğal başka
nıdır. 

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı yabancı ülkelere Türk 
Devletinin temsilcilerini gönderir ve Türkiye'de gö-" 
rev alan yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. 
Bundan başka uluslararası andlaşmaları" onaylar, 
yayınlar. Özel durumu olan kişilerin cezalarını ha
fifletir veya tamamen kaldırabilir. Ayrıca yasa, tü
zük, kararname ve üst düzey yöneöcilerinin atama 
işlemleri de cumhurbaşkanının onaylarıyla yürürlü
ğe girer. 

İşte 'bütün bu nedenlerledir ki, Cumhurbaşkanlığı
nın Parlamenter demokrasimiz konusunda, demok
rasimizin korunmasında her türlü kuşkunun üstün
de ve dışında tutulmasında gerçekten zorunluluk 
vardır. Konuya bu açıdan baktığımızda bu yüce ma
kamı belli bir siyasi düşünce doğrultusuna çekmeye 
çalışmak, demokrasimizin geleceği yönünden çok teh
likeli bir davranıştır. 

Bu gerçeğe rağmen, zaman zaman bu tür davra
nışlara tanık olmaktayız. Örneğin tamamen yasal 
olan ve bu Yüce Meclisin güvenini alan son Bcevit 
Hükümetinin kurulduğu günden bitimine kadar, o 
zamanın muhalefeti, bugünün iktidarı 'Ecevit Hükü
metini hep «Çankaya Hükümeti» olarak değerlendir
miştir. 

'Üzüntüyle söylemek isterim ki, biraz önce bu
rada konuşan Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım yine 
o konuya değindi. Şunu bu kürsüden ifade ediyo
rum ki, dünün Ecevit Hükümeti bugünün en az Sü-
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leyman Demirel Hükümeti kadar meşruydu, meşru 
kabul etmek zorundayız, o makama, bu makama say
gılı olabilmek için sevgili arkadaşlarım. (CHP sırala
rından alkışlar). 

Ayıp diyebileceğim artık ona, o geçmiştir ve en 
az sizin kadar o Hükümet de bu Yüce Meclisten gü

venoyu almış, Sayın Devlet Başkanı da bu görevi yap
mıştır. Kaldı ki, aramızdan şurada bir ay sonra ay
rılacak o yüce makamın insanına saygılı olmak da, 
parlamenterlik görevimizin doğal gereğidir sevgili ar
kadaşlarım. (AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
Devam eldiniz efendim. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK {Devamla) — Şimdi sor

mak gerekir: Acaba bu konuda direnenler, Çankaya' 
da devleti temsil eden bu yüce makamın saygınlığı
na, tarafsızlığına gölge düştürdüklerini, iktidar hır
sıyla ulusal değerleri ve kurumları nasıl tahrip ettik
lerini bilmiyorlar mıydı? Elbette biliyorlardı, bili
yorlardı, biliyorlardı; çünkü iktidar olduktan sonra 
«Dün dündür, bugün bugündür» deyip o yüce ma
kamın gölgesine bütün varlıklarıyla sığınmışlardır. 

İçtenlikle inanıyorum ki, özellikle siyasi partile
rimizin Cumhurbaşkanlığı gibi yüce bir makamı 
kendi siyasi doğrultularına çekmek istedikleri, de
mokrasimizin geleceği bakımından büyük bir tehlike
dir. Hiç kuşkusuz, demokrasiyle yönetilen bir ülkede, 
hiçbir zaman, hiçbir kurum eleştirinin dışında tutu
lamaz, tutulmamalıdır da. , 

Böylesine bir eleştiri ortamı, demokrasimizin ve 
açık rejimimizin doğal bir sonucudur. Bu açıdan, 
Cumhurbaşkanlığı-kionu'sunda zaman zaman bazı gö
rüşler ortaya, atılabilinir, bazı eleştiriler yapılabiiinir. 
Ancak, tüm bu görüşlerin ve eleştirilerin belli bir ni
telikte ve belli bir saygı çerçevesi içinde yapılmasın
da zorunluluk vardır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, dev
letin simgesi olan yüce bir makamdır. 

Sayın arkadaşlarım, bu anda ülkemizin içinde bu
lunduğu so'syo - ekonomik bunalım, hepimizce bili
nen bir gerçektir. Hele şu son günlerde yapılan Cum
huriyet tarihinin en ağır devalüa'syonu, bu bunalıma 
âdeta bir tuz biber olmuştur. 'Bu bunalımdan" ulusça 
kazasız belasız kurtulmak zorundayız. Bu bunalım
dan demokrasim'izi kurda kuşa yem etmekten kurtar
mak zorundayız. Bunun için de ulusça elbirliğiyle, 
gönül birliğiyle çalışmak Zorundayız. Siyasi görüş
lerimiz ne olursa olsun bu konuda birbirimizi anla
mak zorundayız, birbirimize saygılı olmak zorunda^ 
yız. Devletimizi, demokrasimizi ve özgürlükçü parla-: 
mehter sistemimizi ancak bu yolla 'koruyabiliriz., 
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Sayın arkadaşlarım, 'özellikle bu durumda, .için
de bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde Devlet Baş
kanımıza da büyük görevler düşmektedir. Sayın Cum
hurbaşkanımızın uyarı görevlerini yerine getirmesi 
bakımından hele böyl'e bir dönemde daha çok du
yarlılık göstermesinde gerçekten zorunluluk vardır. 
Bu 'sıkıntılardan kurtulabilmemiz için, kazasız bela
sız bu darboğazı geçebilmemiz için, Sayın Cumlhur-
Ibaışkanının uyarı görevlerini eksiksiz yerine getirebil
mesi 'için siyasi partilerimize ve yine Yüce Parla
mentomuza büyük görevler düşmektedir. Esasen va
tanımızın bütünlüğü ve Devletimizin sürekliliği de 
ıbunu emretmektedir. 

Bu duygular içinde Grubum ve şahsım adına Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

BAlŞKlAıN — Teşekkür ederim Sayın Şimşek. 
Şalisi adına, lehinde, Sayın Mehmet Çatalbaş; 

buyurun. 
•MHEDMiET ÇATALBAŞ Gümüşhane) — Sayın 

IBaşkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Devletimizin 
en yüce makamı, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerin
de şahsi görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. Konuşmama başlamadan evvel Yüce Meclisi 
saygılarımla selamlıyorum., 

Tarihte Türkler için devlet mefhumu, devlet kav
ramı en büyük onur kaynaklarımızdan birisidir. Son 
yıllara kadar Türk Devleti nerede kurulmuşsa, Türk 
Devleti nerede Türklüğün büyük mührünü vurmuşsa 
orada bayraklaşmış ve sancaklaşmıştır. Tarihin akı
şı içinde (biz bu büyük devletin çocukları olarak, 
«orunları olarak ne kadar onur duysak (hakkımız
dır, 

Şim'di sayın sözcülerden Cumhuriyet Halk Parti
si sozdümüz, ,«Türk Devletini dünya devletleri için
de temlsil eden bu çok yüce bir makam, bütçeye ge
lince küçük» diye izafe ettiler. Eğer bir şey çok bü
yükse, bütçesi de manevi değerler içinde o kadar kü
çük olmaz. O da büyüktür. 

Sonra bir mesele dalha var, bendenizin devamlı 
kanayan bir yarasıdir. Yüce makamları belirtirken 
«IBaşı» d'İ'yoruz, «Devletin başı» diyoruz, ^Hüküme
tin başı» diyoruz. ıBen Yüce Parlamenitodaki bütün 
değerli arkadaşlarımldan istirham ediyorum; eğer bir 
şey yüce fse «IBaşı» demeyelim de «Başkanı» d'iye-
lim. (CHP sıralarından gürültüler.) 

ÎSMAÎL AYDİN (Uşak) — Liderine söyle. 
•MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Hayır, ba

yır, size de. O daha evvel vafdı da, sonradan oldu, 

bize ait değil o. Onu ben tetkik ettim. İsterseniz say
fasını, numarasını da söyleyeyim İsmail Bey. 

Onun için ben genelde konuşuyorum, genelde bir 
meseleyi ortaya koyuyorum, 

Sayın Gültekin'e içtenlikle katılıyorum. Bugün 
bütün konularımızın - imzanın da ö'tesinde - görüşü
lecek, konuşulabilecek Ve bir hükme varabilecek en 
yüce makamı olduğu için kadro bakımından son de
rece takviye edilmesinde zaruret vardır. O kadar ki, 
teknolojik gelişmelerin, ekonomik gelişmelerin ve 
dünyadaki çağdaş ülkelerdeki artık atom enerjisine 
kadar giden çalışmaların ışığı altında, Türk Devleti
ni temsil -eden bu yüce makamda, bir bilim ordusu
nun teşekkül etmesi kaçınılmazdır. 

Teknikte, ekortomide, askerlikte, eğitimde, yö
netimde, toplumbilimcilikte, bilimin hangi dalını sa
yarsanız sayın, aklınıza genelerin hepsini katın, bu 
işleri en iyi bilen veya yapabilen bir kadronun Cum
hurbaşkanlığı muhterem çatısı altında bulunma'sı çok 
yararlı olur kanısını taşıyorum. 

Evet yine bir sayın sözcümüz, Cumhuriyet Halk 
Partisi değerli 'sözcüsü burada «Bu anayasa ile bu 
devlet yönetilemez» sözüne" değindiler. Hiç kimse 
bunun aksini iddia etmemelidir. 450 tane milletveki
li olan Türkiye Parlamentosunda, şu Yüce Meclis
te kanun yapacaksınız, kanunlarınız Anayasa Mah
kemesine gidecek, 9 kişi bu kanunu hem ortadan kal
dıracak hem de «Bu şekilde değı'şltirin» diye size ta
limat verecek, direktif verecek. Dünyanın hiçbir ye
rinde Yüce Meclislerin, parlamentoların yaptığı ya
saları, 9 kişinin veya 16 kişinin de birleşik oy altında 
değiştirdiği hadisesi yoktur. Varsa bir örnek, işte 
kürsü burada, buyurun bu örneği verin. O zaman 
Yüce Parlamentoya gerek yoktur. 

Yine yürütme kurulu bir karar alacak, Danıştay 
bunu kendi siyasi görüşüne göre, gerekiyorsa boza
cak. Yani, hükümet, icra organı.. Yine ta Hz. Ömer 
Eferidimiizden kalma «Adalet mülkün temelidir» di
yeceğiz, büyük Atatürk'ün işaretleri ve hedefleri için
de bu olacak, kalkacağız, yargı organlarında şu şu 
partilerin siyasi görüşleri içinde; «Kazai organ» de
diğimiz, sadece hukuk ve adaleti temsil elden yefde, 
gerekirse şu siyasi partinin görüşü ışığı altında bir 
mesele değişecek ve mecrasından saptırılacak. E, 
«Kuvvetler ayrımı» prensibi nerede kaldı? Anaya
salar daki kuvvetlerin ayırımı prensibi nispi butlanla 
bu Anayasada maluldür. 

Sayın profesör gülüyorlar, zannediyorum ki içten 
katılıyorlar da, sadece nisbi butlanla, mutlak butla
nı belki biraz karıştırdım diye güldüler. 
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Şimdi Yüce Heyetinize şunu arz etmek istiyorum 
ki, gerçekten Anayasanın değiştirilecek maddeleri var 
ise, Yüce Parlamentonun şu muhterem çatısı altında 
bulunan bütün milletvekilleri buna-ki sayın hoeom 
sabahki konuşmasında fevkalade iyi değindiler, hu
zurlarınızda tebrik ediyorum; göremedim, ayrıca teb
rik edeceğim - gerçekten değiştirilmesi lazım gelen 
maddeleri var Anayasanın. Oün burada bir vesile 
ile konuştuğum zaman 19 ncu maddenin 4 ncü fık
rasını arz ettim. Açıp hep beralber okuyalım. 136 ncı 
maddenin tatbikatını halen yapmıyoruz, Türkiye tam 
manasıyla büyük bir badirenin, büyük bir tehlikenin 
eşiğinde; memleket ve millet kan ağlıyor, niye yap-
m'ıyoruz, niye büyük Türk Ordusunu serhat boyların
da zaferlere zaferler katan büyük Türk Ordu'sunu 
siyasetin kucağına ittik, onu daha fazla tahribe doğ
ru gidiyoruz? 

IBütün komutanlar diyorlar ki, «Kışladaki bahar
la köydeki bahar ayrıdır, benim işim başka, benim 
görevim başîka. ıBen ancak serhat boylarında Mi-
sak-ı Milli hudutları içindeki Türk Devletini koru
rum, harpler varsa harbe giderim, seferberlik varsa 
'seferberlik yaparım, vatanı dıştan gelen bütün teh
likelere karşı korurum.» Peki, biz ne yapıyoruz? Ba
kın, sadece İstanbul'da 36 bin Türk Askeri devlet, 
milletini bekler şekilde sokulmuş. Yüce Parlamento
nun bu konu üzerinde hassasiyet ve ciddiyetle dur
ması zannediyorum ki, tarihi görev bakımından bü
yük bir değer taşımaktadır. Onun için, bu meseleler 
üzerinde hepinizin en az benim kadar düşündüğünü 
de şurada itiraf ve kabul ediyorum. Gerçekten, bu
gün bu güzel ülke, dedelerimizin ışehit kanlarıyla al 
al bayraklaşmış olan bu güzel vatan her tarafından 
kan ağlamaktadır. 

Onun için birbirimizi suçlamaktan vazgeçip, bir
birimizle kısır çekişmeleri bir tarafa itip, Allah rı
zası için memleket ve milleti bugünkü durumdan 
kurtarmak, Türk Milletinin Cenabı Hak'tan sonra 
en büyük ümidi olan Yüce Parlamentoya kalmıştır. 

Bu görüşlerin ışığı altında Cumhurbaşkanlığı 
Bütçemizin bu Yüce Makama hayırlı uğurlu olma
sını, Cumhurbaşkanlığı mensuplarına da hayırlı ol
masını Cenabı Haktan niyaz eder saygılar sunar 
ve teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatabaş. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın 'Başkan, 

fbu konuşmanın bu .bütçeyle (ilgisini anlayamadım. 
İBAIŞKAN — Efendim, üslubu öyle Sayın Çatal-

baiş'ın, o üslup içinde devam etmiştir., 
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iBuyurunuız; -Salyamı Oalulk, Bayülkien. 
MUSTAFA EŞROFlOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, pariamjenjter, olmjayan bir Udisinin bu kjüılstiüye 
çıkmaya hakkı var mndır? 

İBAIŞKAN — JBfenjdilm, yıllardan beri taitlbilkıatımiiZ, 
Iböiyledir. Sayarı Cumhurbaşkanı adana beyanat verir, 
Sayın Cuımilmıirbaşkanı adıma -vtekfâlafcen; bütün yürüt
me yetkisini bjaiiiz; olan Genel Sektlelfcer konuşma hak
ikini haizdir, 

'Buyurun Sayın BayüMden. 

ıCöMıHURıBAŞKAlNLIĞI GENEL SBKRETERÎ 
OALUK BAYÜIİKEN — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli /üyeleri; Guııriıuııibaişjkjanhğı Bütçesinin mü
zakeresi dolayısıyla gerek gruplar adına, genelk şahıs
lar adıma k'onpşjan sayın battiıplarin dleri sündlükîleni gö-< 
rüiş ve dileklerii Salym Gumjhurbaşkarunııza Şüphesiz 
aynıyla arz edeceğim. 

IBurada bulunmamdan mjalkisat, dejğerli hatiplerin 
ileri slürımıüş olduktan blaıza glönüış -ve temennilerle ilgili 
olarak bazı aSydınlaıtucı bilgiler 'Vermeye çalışmaktan 
ilbareititiir efendim. 

IBrlendim, muhterem hatiplerin iierii sürdükleri gö
rüş ve dilekler arasında bir tanesi, şükranlarımı arz; 
ederek ifade edeyim, ki, Cuimhuırbaşlkıanhğı teşkilatı 
halklkında sitayişkâr şekilde tecelli etti ve Cuımhurbaış-
kanlığt Genel Sekreterliği kadrosunun takviyesi ile il
gili olarak temenniler ve görüşler ileri sürüldü. Bu 
hususta şunu beyan edelbiliriim ki, Sayın Cumhurbaş-1 

kanımızın tabiatıyla direktifleriyle bu kadroyu güç
lendirmek için elmliızden ıgeleni yapıyoruz. Takdir 
buyurursunuz; kji, Cumhurbaşkanlığı kıadrosurida çalış
mak için hem oJdulkjça büyük yetenekler vte kişilikler 
İtibariyle tarafsız kişilikler çok, önem arz etmektedir. 

>Bu kurallar içerisinde mümlklün. olduğu kadar, 
biz, geçen yıllar içerisinde kadromuza biazı takjviyeler 
yaipalbi'ldÜki. Şüphesiz, kü, bunları daha ileri:ye gsö*ü/rv» 
mdk; de arzaıimulzdur efendim. 

Sayun ıhatiplerin, değerli üyelerin ileri sürdükleri 
görüşlerden bir tanesi de şüphesiz ki, yetkiler konu-
ısunda tecelli etti. Bu hususta .ben, sadece sayın CuımH 
hurlbaişlk,aniımıızın yaıpmıiş oldulklan beyanlardan birisi
ni hatırlatmak istiyorum. Malumları olduğu üzere, Sa
yın Cumhurbaşkanı, görev dönemli süresi içlinde çe
şitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda görev ve yetki
linin demokratik kurallar içinde yeniden gözden ge-
çiritlmdsfei ıdlilıemiiş, Ibu arada siyasi parti genel baş
kanlarına, Kontenjan ve Milli Birlik Grubu başkan
larına da birer mektup yaiztmjKştır.-
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Değerli üyeler, ayrıca, Sayın Cuımhurbaçikanı 
9 Aralık 1974 tarihinde Kabine toplantısına riayet 
ederlörfken aynien şu ifadelerde lbuluınınuışlardıi:ı 

ı«!Tjü,rlkll!ye Cumhurbaşkanı, devletin devamlılığınım 
temlsülöisidlir; Vatanın tvie milletin bütüırâüğjühun; tenn 
siloîsıildir,, Bu dltibarla cuırrihurbaşlkjanlıarı bir elvivellkli 
hüklürnetta çahş|m|a ve ioraiatıyie, sonralki hükümetin 
çalışma ve ionaiaJtn arasında bir ıköprü bizmıeitfi görülr 
Me devlet işlerinin dletvamüiığiinı temiin eder. Yalnız bu 
nlolkifcadla şunu .açıiklamahyılm iki, Cuimhuribaişkianınını 
yietlkıiieri, yaşanan günlerin tecrubesıinden yararlania-
ralk ele aljınirnalk laizarnıjdır1. Parlamentoda mesela, bir 
hıülktitmlat çıitoaırma sorumu1 kliMenirse bunda millet ve 
Cumihurbaişjklanı ısadıeöe bekle ve gör durumunda bı-> 
ralkılmıaım'alıdıır^ 

Tlürkjiye'de kanaatimce, Cumlhurba^arMiım evvela 
(Balkan olaralk görev ve yetlkiileri, sanıra Balşkanlıklfcan 
sonralki durumflarji ive nilhaylet taibiiaıt kanunları hlüik-
ımıünü .icra ediip (bu bayata vedia elttîkleırinden sionıra, 
toprağa ıveriişiteııi ve anaillmıalıalrı gilba huluslar behe-
tmabal yasal ıbiritalkım yeni hü(k|ü|rnllare fcaivuşturuknaliH 
dır. Bunların tafsilatına girmenlin filmdi şüphesiz sıra-
sif değildir. Atana, bu konulaına ne kadar çabuk 
eğimıek mlüimlkjün olursa, bunda o kadar yarar olur 
ıKanaa'torideıyiirra.,» 

Elendim, gtkeüeğiniiız üzere, 9 Aralık: 1974 tari
hlinden ibaşlamalk üzene ıbu hususlarda Sayın Başkan^ 
miz; muhtelif dilekler ileri ,siüiıtau$Jeirdiir, Bendenizin 
Yüce Heyetle an? edeceğimi şudur k|i» Dıevlet Proitölkbl 
Yönetmeliği son bjalne gteflimiiişftir1. Bundan evvelki Hü-
Iftüimetöta bu »btttimdk üzere İdi. ıŞikndli de aynı şekilde 
Son şeklini almak üzeredir, Şayet ıbu yönıetımeliık bir 
an evvel yürürlüğe kjonalbillirsie, muhtetridm. hatiplerin, 
ounlhuılbaşlkanlarının - AUalh (hepsine uızun ömürler-
versin -• tabiat kamularınım ıhfükmtünü 'icra ettikten 
sonra ne şekdlde mleraslim görecekleri, nerede gjölmıülö-
aeMerii gibi konuların da hal ine imlkân bulunacaktır. 

Hiç "şüphlesliz; ki, bunlarım Yüüe ıMeo&ler tarafın-1 

dan yasal bir şelkİde halli en doğrusu ve en davamı-
lıısı olacaktır. 

Efendimi, sayın hatiplerin değindikleri nölkitalardan 
(bdırlîsi de, zanmediiyoruim rapor k|on{üsu idi. Rapor ko-
nıulsumda belkü şu hususu belirltimem aydınlatma baki.-
mınjdan yararlı olurir 

ıMalumltarı olduğu üzere, bir hastalık devresıindıen 
Sonra dokıtorlar Jcendilerinıin ıtaım iadei afiyet eyleyıe-
bliiİmeısi için ilki ay gibi bir 'istirahata tllüzuim göstermiş-1 

lerdli. Kendi çalışımla tarzını Ve izin yapmıalmıa gjbi hu
susiyetlerini yakman ıbüldüğinâız, Sayın Cumhurbaşkanı, 
bu durumjda tabiplere karşı bu istekler karşısında, 

onlara bîr nldVji ıhJülrlmiöt amlalmımlda ve hazırlanmış bîr 
demeç olarak, da değil, sadede tstanlbull'a giderlklem ni-
zalmüy|Q katpısınida, orada bulunıan gazeteci aırkadaşUa1-
rılm'iızia bu şekildle bir ifade ıküllanlmulşltır; bunun içinde 
Ibir sıiyalsti imana hiçjblir zamıan ollmamışjtır efendim, 

Aynı şekilde yine bir konu ilerti spirüllmlüiştü. Sayın 
hatiplerden değerli bir üye yanlış hatırlamıııyorsaim şöy
le buyurdular: 4 Ocakj 1978\ie yalpılmıış olan beyann 
la ilgili <M, filhalkilka o ıbetyanda (kendilerinin şu ifade
leri de yer, almaikjtadır. Sayam Cumlhurbalşlkanı o be-
yanda diyorlar ki: «Dileğimiz oldur ki, bu beyanat 
isjözdla kjaİmjaJsın. Dileğimiz odur ki, bugün memleke
tle hizmet alşjkjıiyia, ulus yararına hizmet aşkıyla yola 
çılkam, çıkjmıiş olan sizlerin, hu verilen beyanatın gaye-
isliinli elde atmekj hujsıulsundalki tat!bilk,atınıız(da karşıiaişaica-
ğınıiz; ziorfuMlar stizıin ,glüöü)niüızü kırmasın Ve bunlar ta-
IhaJkjkjulk lötsin, valtandaiş hayal kıriklığına uğramaism.» 

(Saiyuii üyeler, malutaıflan olduğu üizere bu demeç 
Ihlükümet programıyla ilgili olaralk yaıpılnnamışh, efen-
dlim. ıBu, bfa hü9c)ümlet k|urmJa hususunda, o zaman. 
rnıulhltelif paıttöKeffiin bir araya gelimieferiyle imzaladıık^ı 
ları bdr d^Miaralsylon üızeTindeydi, husûmet1 programı 
lüzeriin'dte değildi efenldibı. 

(Sayın lOurnhurlbaşIkanımiizın bu şdkilde hükükrıet-
ler (kluiruldluğu zamıan, dıiığer partfilerin kurduJkları hü-
Ikiümjatlerı için de, yalptılk|ları beyanlar, aynı smcaklığı ta-
şırnıalkfta/dır. Müsaade huyururs'anız son Hüikjüımteıt içlini 
yapmış oldukları boyanı arz edeyim:1 

«Adalet Partisi ,Genel Baişfeanı Sayın Demtirel 
(BaJşjkjarfığmdiâ  tlöşekikül eltimıiş yeni Cumhuriyet Hsü-ı 
ikümetli Üyelenini sölalmlamalkltan büyük biir mutlu-
luik duiyuyorunı, Dün Çankaya'da yeni görevlerinize 
atalmış biulunduğulm; ıslizlerin, bulgun hemen beni zi
yaret etmiş olmanıız'dan >Ve tanıdiklarırnın yanında, ilk 
defa g<wldlüğiüım yeni arkadaşları da tanıma fırsatını 
verdiğinfe için dizlere bilha'sisia töşdkjkjür ie'derim» 
düSyorlar Ve vakitlinizi almamalk için hepsini okpma-
yayım, «Dün göreyierine altanmıiş olan arlkadaşlan 
sanldalyelerine oturmuş, Türk'iye'de bir hülküknet ku-
rulmuiş ve demiolkratıik kıurallar liçıinde bu hük|üm«ltı 
dövri töalim etmeklteldir. Bu, ne kadar iftihar etsek, 
ne kjatiar sevinsidk hattcaten mutlu bir olaydır.» 

14 Akim Slelçiknleri'nin başarıyla sonuçlanmasından 
Sonralki durumu anlatıyorlar. 

ı«iVe sizlere yeni vazifenizde başarılar diliyorum. •' 
Birçiakl'arınız ıbuhdan eyvel hükülmlet sorumluluğu 
töaişırniiiş şahsîyeltlerslİnliız. Bazılarınız formasyon âtlha-
lüyle iyeni ûikıtlidara k'altlkı getirecek kişiliersıiniiz. Ülflcjelmi1-
szjitı îçjindıe bulunduğu sorunları tanımalk ve bfimıek 
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(konuşlunda, muhalefet ve iktidar olan evvelki arkadaş
lar arasaında bir' farlk yokjtur; fakat, bunda zanniedi-
yjarutm mınvafaikatt ve muhalefet aynı derecede mese
lenin (teşhisıinde ısrarlıdır. Üimit ediyorum ki, siz bu 
sefer ihıtlilafı orta yerden kaldıracaksınız. Memleketin 
ımesıeHeleulkiıi ıteşhis ©tlmıeiklte mıufvafakat ve muhalefet 
!bMe$ecıeflqtİI,. Mamlıefcet çok büyfük potansiyele saMp-
tir. Birilikte hareket ettiğimiz; takdirde önlümüzde bu
lunan bütün müşkülleri yerımekliğimizde hiçbir şüphe 
yoktur. Bunu yenımielkltie başarılı olacağınıza eminim.» 
Ve yine teşekkürlerini bildiriyorlar. 

ISaym Balkan, değerli üjyelier, zannediyorum, dü-
gjef .bir kjomlu da «uyarı me!k(tulbu» diye tanımlanan 
ikamı ile ilgili oldu, 

(Efendim, şüphesiz ki, .burada ıbenim yüksek, bil
gileri için arz edebileceğim şu olabilir: Sayın Devlet 
Balşjkıanı, yüce makaimda bulunan şahsiyet, mektubun; 
'gelişiyle beraber kfendleri bir durum değerlendinmie-
si lyaıpmıişjlar ve takdirlerini kullanmışlardır. Bu arada] 
Yülkteejk; Heiyetin de malumları olacağı üzere, 1 Ooalk 
Salı günlü sayın kıomıutanlıarı, Sayın Geme! Kurmay 
Başkanı, Ruyivelt Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanına da Köşjke davetle, kendileriyle ayrıca ni-
oaıan görüşmıüişJerdir, Muhaiklkalk ki, bu değerien-
dirmelerinin sonunda, bunun sonucu, tarih bakımın
dan da ve inşallah (kusa bir süre sonra vazifelerini it-
malm ederek; Parlamentomuza avdette, kişisel olarak; 
lyapacakîan aydınlatmalarıiyla, şüfaesiz ki, çolk daha 
vuzuha kavuşacaktır. Her halükârda şu hususlar belki 
hatıra geiebftEr, 'böyle bir mektulbun alınmasını müte-
akjkiip, acaiba bir sürenin geçmesi ortaya çıkabilecek 
olan Veya çıkmış olan bir harareti, bir gergin durumu 
acaba biraz olsun normal hadlere lircada yararı ol
muş müdür, olmamış mıdır? Milli Güvenlik Kuru
lunda hemen bir toplantı yapılarak, bir yanda simi 
(idareyi, diğer yanda mektubu yazanları acaba hemen 
flöamşı karşıya, yan yana getirmek isabetli mi olurdu? 
Muhakkak; M, Sayın Devlet Başkıanıimız bu husus
lar* teemmül buyurmuşlardır ve eminim ki, bu hu
susa ışık tutacak, •birçok şeyleri de ileride söyleyecek
lerdir. 

(Son oilaralk da, Sayım Başkan, şu hususu arz etmek 
tSstt'2yK>ru!mj: Muhterem hatiplerin değindiği noktalar
dan hurisi de, Sayın Cumhıurbaşlkanımızla ve genel ola-
ıak Devlet Başkanlarıyla Meclis üyelerinin, parlamen-
Itamuzun üyelerinin daha siki bir temasta hulünabil-
melerü kjonusuıduır. Bu temenniye işjtiralk ebmetmekı iim-
llcânlsızldiiir.: Yalnız elimdeki ıbir listeden şunları müsa
adenizle yülkjsök, bilginize arz eldeyim. Sayın Cumhur-

basjkjanjıruzın vazifeye başladı/klan tarihten sonra yap
mış oldukları temasların bir listesini, listenin bir kıs-* 
tmını arz ediyorum!: 

(Efendim,; 28 Haziran 1973 Balkanlar Kuruluna TH 
yasdt..4 

29 Mayıs 1974, Cumhuriyet Senatosu) Konten
jan Grubuyla göırüşmıeler,, 

3 Haziran 1974, Türikiiye Büylülk Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu üyeleriyle görüşmeler. 

19 Ağustos 1974, Tüılfciiye Büyük Millet Meclisidi 
Ziyaret. , 

,8 Ekülm 1974, Hü|k|ümet tenkili için siyasi parti İH. 
dîerlerliyle toplantı, 

25 Ekim 1974, .A'P Yönetim Kurulu üyelerini 
kaibul< 

11 Kasım 1974, siyasi parti genel başkanlarıyla 
foplantt, 

!İ9 Kasım ,1974, Bakanlar Kuruluna riyaset, 
19 Aralık 1974, CHP Yönetim Kurulu üyelerini 

kaibul. 
7 Şubat 1975, Avrupa Konseyi Danışma Mecli

sine katılan Türküye Büyük Millet Meclisi Üyeleri 
onuruna çay. 

'12 Şubat 1975, Senato grup temsilcilerini kabul
ler^ 

il 7 Şubat 1975, Avrupa Konseyi Danışma Meolisi-
ıılo katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle 
ıgörüşjmle, 

14 Mart 1975, Parlamento üyeleriyle temaslar.. 
'17 Mart 1975, Parlamento üyeleriyle temaslar. 
18 Mart, 19 Mart... devam, ediyor efendim;.: 
Daha devaim edebilirim değerli üyeler. Şüphesiz 

ki, gönül ıbundan daha fazla olmasını arzu etmekte
dir, Tabiatıyla bu ileriye muzaf ve hâle mlütaalliık 
husulslan Sayın Cumhuribaışjkıanımıza arz edeceğim. 

İGumhürfoaşklanjIığı Bülbçösi hususunda lütfedilen ve 
orada çalışan arkadaşlar hakkında lütfedilen çok si-
tayişlkâr sözler için arzu şükran öderim. 

Derin saygılarımı sunarım lefendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayülken. 

(CHP Ve AP sıralarından alkışlar) 
Aleyhinde son söz olarak, Sayın ZelkJi Eroğlu. 
Buyuriun Sayın Eroğlu, 
ZEKÎ EROĞLU (îstaribul) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; 
Demokrasiler şekil bakımından 2*ye ayrılırlar: 

Biri, Parlamentoya dayalı olan demokrasiler; bir de 
-Parlamentoya dayalı olmayan demokrasiler. Türkiye 
Cumhuriyetinde uygulanan demokrasi, Parlamentoya 
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(dayalı bir demokrasidir, başkanlık sistemine dayalı 
bir demokrasi değildir. 

«Amerika'da, Fransa'da başkanlık sisföemine dayalı 
'»demokrasiler vardır. Orada cumhurbaşkanlarının so
rumlulukları vardır, ama Türkiye'de Cutahurbaşk anı
nım sorumluluğu yoktur. Hepinizün bilebileceği gibi, 
Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten suçlu sayıla
bilir. 

Değeri! arkadaşlarımı; Cumhurbaşkanlığı müessesesi, 
tüm partiler tarafımdan saygı gösterilmesi gereken bir 
müessdseldir. Bu görev heptaizindir, tüm partilerin gö
rendir. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığı müessesesine 
yöneltülen eleştiriler, Cumhurbaşkanlığı müessesesini 
değil, o eleştirileri yöneltenleri yıpratmıştır. Onun için, 
'her ne kadar aleyhte sioz almış isem de, Cumhurbaş
kanlığı müessesesine ve o makamda oturan şahsa son
suz bir saygım vardır. 

Çünkü, Türkiye Oımhuriyetinli kuran Yüce Ata
türk, önce Türkiye Cumhuriyetimde Cumhurbaşkanı 
olmuştur. Yüce Atatürk'üm makamında oturan 'bir de
ğerli şahıs hepimizin başkanıdır. Dünyanın her taralfın-
da; sösyalM ülkelerde olsun, kapitalist ülkelerde ol
sun, demokrasiyle yönetilen ülkelerde olsun, cumhur-
'başkanlarına sonsuz bir saygı vardır. Bu saygı ne yazık 
ki ülkemizde, bilhassa son zamanlarda bazı kimseler 
ve bazı kuruluşlar tarafından layıkıyla yerine getirile
memekte ve 'Cumhurbaşkanlığı haksız bir şekilde eleş
tir İlmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin - ki devlet kuran, dev^ 
rimler yapan, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk 
Partisinin - bir üyelsli olarak, Cumhurbaşkanına ve onun 
makamına olan sonsuz saygımı yüce huzurunuzda be
lirtir, hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamaoîlanmışltır, 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Simdi her bölümü ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Birinci bölümü okutuyorum : 

B) Cumıhurbaıştenlhğı Biitçesli 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 161 325 000 
BAŞKAN — Bıöiümü oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kalbul 
etlmeyenler... Kalbul ediîrn işitir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 11 740 000 

BAŞKAN — Bölümle ilgili önerge vardır, oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Daire ve Kurum 

Düşülen Cumhurbaşkanlığı 
Eklenen Cumhurbaşkanlığı 

Sb 13 
U O 

S 

900 
900 

05 
05 

1 
I s ti 

5211 
522 

Harcama kalemtii Miktar 

İH 

A' 

960 
960 

10 800 000 
10 80D 000 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 
ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Millet Meclisi 
îdare Amiri 

M..Kemal Çilesiz 

Gerekçe : 
Geçen ve eski yıllara ilişkin borçların yıl içeri

sinde ödenebilmesi için 900-05-3-521-960 harcama ka
leminde 10 800 000! Türk lirası düşülerek, aynı prog
ram ve altprogram içinde yeni açılacak, «522 - Diğer 
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geçen ve eski yıllar karşılıklı borçlar» faaliyeti, 
960 - Borç ödemeleri» harcama kalemine aktarıl
ması gerekmektedir, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

NURETTİN OK (Çankırı) — Bir ihtiyaçtan doğ
muştur ve bütçe dengesini bozmamaktadır, kendi 
bünyesi içinde aktarmadır. Bu sebeple katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Okunan önergeye komisyon katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümü tekrar okutuyorum : 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 11 740 000. 

BAŞKAN — Bölümü kabul edilen değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. Hayır
lı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Program gereğince Sayıştay Baş

kanlığı Bütçesine başlıyoruz. 
Komisyon ve ilgililer yerlerini almışlardır. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, Sa

yıştay Başkanı yok mu? 
BAŞKAN — Efendim, Meclis İdare Amiri, amiri 

ita olduğu için Sayıştay Başkanlığını temsil ediyor 
efendim, idare Amiri burada. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayıştay Başkanı yok 
mu? 

BAŞKAN — O da burada, olmasa da İdare Ami
riyle olabilir. 

Bu bütçe üzerinde söz alan grupları ve şahısları 
okuyorum: 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ünat Demir, 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Muhyettin 
Mutlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Selâ'hattin Öcal, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Mehmet Yusuf Özfoaş. 

Şa'hısları adına; lehinde, Sayın Mehmet Çatalbaş; 
aleyhinde, Azimet Köylüoğlu, üzerinde Mevlüt 
Güngör Erdinç, Zeki Eroğlu. 

HASAN AKSAY (Adana) — Sayın Başkan, Mil
li Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Şener Battal. 

BAŞKAN — Evet, Muhyettin Mutlu yerine Şe
ner Battal. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ünat Demir. 
Buyurun Sayın Demir. (AP sıralarından alkışlar) 
AP GRUBU ADINA ÜNAT DEMİR (Muğla) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayıştay Baş
kanlığının 1980 yılı Bütçesi hakkında Adalet Partisi 
Grubunun görüşlerini sunmak üzere yüksek huzurla
rınıza grubum ve şahsım adına en derin saygılarımı 
sunarak sözlerime başlıyorum. 

Sayıştay 1830'larda Tanzimat harekâtıyla, Dev
letin gelirlerinden fazla harcama yapmaması, kamu 
harcamalarında görev alanların yıl sonlarında hesap 
verme ve bu maksatla sorumluların hesaplarının bir 
yüce mahkemece denetlenmesi lüzumundan doğmuş 
ve ilk adı Divanı Muhasebat olarak kurulmuştur. O 
tarihten bu yana gayet güzel gelişmeler kaydeden bu 
yüce müessese titizlikle görev yapma gayreti içinde 
olan bir Anayasa kuruluşudur. Anayasamızın 127 nci 
maddesinden yetkisini alan bu Yüce Müessese, ge
nel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleriyle mal
larını Türkiye Büyük .Millet Meclisine niyabeten denet
ler. Sorumluların hesap ve incelemelerini kesin hükme 
ibağlar. Kanunla verilen inceleme, denetleme ve hükme 
bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Kuruluş, işle
yişi denetim usulleri ve seçkin mensuplarının nitelik
leri, atanmaları, görev ve yetkileri ve teminatları Ana
yasamızın 127 nci maddesi gereğince çıkartılan 832 
sayılı Sayıştay Kanununda belirlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetimizin ilk yılla
rında birkaç yüz milyon olan bütçelerimiz günümüz
de 100 milyarları aşarak trilyona yaklaşmış bulun
maktadır. Sayıştay denetimine taibi saymanlık sayısı, 
iş hacmi ve ödeme miktarları bu nedenle yıldan yıla 
büyük aşama ve gelişmeler göstermektedir. 1930'lar-
da Sayıştay denetimine tabi 1 200 dolaylarında say
manlık var iken, bugün bu sayı 10 bine-doğru yük
selmiştir. Yine o yıllarda 180 denetçi ile çalışan Sa
yıştay bugün 500 civarına yükselmiştir. İş hacminin 
gelişmesiyle orantılı, kalifiye eleman istihdamının 
güçlüğünü gören bu yüce müessesenin yönetimi or
ganizasyonunda yeni usullerin geliştirilmesini daha 
uygun bulmuş, büyük ölçüde gelişme gösteren iş hac
mi karşısında yıllarca önce, bilgi işlem merkezim" ka
demeli olarak kurma kararına varmış ve adım adım 
gerçekleştirmek suretiyle, bugünkü başarıyla sonuç
landırılan safhaya getirmişler. İş hacmi büyüyen Sa-
yıştayda yer ve arşiv yetersizliği de had safyaha 
gelmiş olup, aranan evrakın bulunması güç hale 
gelmiştir. Geniş çapta, çalışma binası ve arşiv ih
tiyacını karşılamak üzere bu bütçeye, yeterli proje 

I bedeli fon ayrılmıştır. 
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Güzide yöneticilerinin rahat çalışma zeminini el
de edecek yeni veya ek inşaatları süratle gerçekleş
tireceğinden emin bulunmaktayız. Bilgi işlem merke
zinin tam kapasite ile devreye girmesinden sonra yer 
sorunu da çözümlenerek, sağlanacak evrak ve arşiv 
konusunda yeni yöntem geliştireceklerine de inan
maktayız. 

Sayın milletvekilleri, bu yüce müessesenin bütçesi 
görüşülürken, üzerinde en çok durulması lüzumuna 
inandığımız konu denetim yöntemi, denetimin muh-
tevasıdır. 1.6.1934 tarih ve 2514 sayılı Kanun, Bü
yük Millet Meclisi adına yapılmak üzere Sayıştaya: 

1. Devletin bütün gelir, gider ve mallarını de-
netlemek, 

2. Devlet mallarını idare edenlerin hesaplarını 
incelemek ve yargılamak şeklinde iki temel denetim 
görevi vermiştir. 

Hazine temsilcisi sıfatıyla Maliye Bakanlığınca 
seçilen savcı da kuruluşa dahil edilmiştir. 1967 
yılında 832 sayılı Kanunla, 1970 yılında .1260 sayılı 
Kanunda bu Kanun, bazı değişikliklere uğramıştır; 
Sayıştay yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. Daire 
kararlarının temyizen Genel Kurulda görüşülmesi ye
rine, ayrı bir temyiz kurulu oluşturulmak suretiyle, 
Genel Kurulun kendi anagörevini yapması imkânı 
sağlanmıştır. 

Başkan ve üyeler ile müesseseye gireceklerde ara
nacak nitelikler, seçim ve atama usulleri yeni esas
lara bağlanmış; bütçe ödeneklerinin gösterilen hiz
metlere harcanıp harcanmadığının incelenmesi göre
vi verilmekle, daha etkili bir denetim imkânı sağ
lanmış, harcamalara ilişkin sözleşmelerin tescili usu
lü, ülke çapında yaygınlaştırılmış ve böylece yatırım 
'harcamalarının daha taahhüt safhasında yasalara 
uygunluğunun araştırılması imkânı elde edilmiş; de
netim kapsamına giren idare ve kurumların işlemleri
ne ilişkin kayıtları ile işlem ve mallarının yerinde ve 
olayın her safhasında incelemesi yapılan hizmetlere 
dayanılan belgelerin, uygunluğunun belirlenmesi gö
revi de verilmiştir^ 

inceleme sırasında Hazine zararına yol açabile
cek kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili olarak, 
Parlamentoya rapor verebilmesi ve böylece denetim
de etkinliğinin artırılması sağlanmıştır. 

Genel ve katma bütçeli idareler hakkında düzen
lenen genel uygunluk bildirimlerinden ayrı olarak, 
çalışma alanları itibariyle iktisadi işletme niteliğinde
ki diğer bazı kurumların hesap ve işlemlerini maliye, 
ekonomi ve işletmecilik kurumları açısından inceleme 

görev ve yetkisi verilmiştir. Bu yetkilerin verilme
sinden sonra, gerek idari ve gerekse yargı mercileri 
arasında zaman zaman görev ve yetki anlaşmazlıkla
rı doğmuştur. Ayrıca Sayıştaya Anayasanın 127 nci 
maddesindeki sorumluların hesap ve işlemlerini kesin 
'hükme bağlama hükmünü 832 sayılı Kanunun 45 hci 
maddesinin son fıkrasındaki «Sayıştayca verilen ilâm
lar aleyhine Damştaya başvurulamaz» hükmünü de 
gözönünde tutarak, son derecede geniş şekilde anla
ma temayülü göstermiş, özel kanunlarla düzenlenen 
vergi, tarh, tahakkuk ve incelemesi gibi ayrı özel 
bir ihtisası gerektiren sahalara da el atmaya, vergi 
kanunlarında ihtilafların kesin çözüm yeri Damştay 
olarak gösterilmiş olmasına rağmen, bu kanunlarda 
da Damştay gibi hüküm vermeye başlamıştır. 

Anayasa Mahkemesi bu nevi ihtilaflarla ilgili ola
rak Damştaya başvurmuş, bunun üzerine Sayıştay 
Kanununun 45 nci maddesindeki «Yargıtayca veri
len ilamlar aleyhinde Damştaya başvurulamaz» hük
mü Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sayılan yıldan yıla çoğalan 
ve toplam harcamaları bütçenin önemli yüzdelerini 
oluşturan son uygulamalarıyla Sayıştay denetiminin 
dışına çıkma eğilimi gösteren, kurum ve işlemlerin 
Anayasa çizgisinde tutulması için gerekli titizliğin 
gösterilmesi lazımdır. 

Vergilerin toplanması, Maliye Bakanlığının temel 
görevidir, özellikle beyannameli vergilerin tarh, ta
hakkuk ve incelemesi oldukça karmaşık olup, özel 
bir ihtisası gerektirmektedir. Vergi ihtilafının çözü
mü ile ilgilenmek üzere ayrı mali kaza mercileri ku
rulmuş, bu ihtilafların nihai çözüm yeri de Danış
taydın Bu nedenle Danıştay, vergilerin toplanmasıy
la ilgili olarak denetimini tarh, tahakkuk ve tahsil 
safhasından öteye taşırmamalı, özellikle mükellef 
nezdinde inceleme safhasına katiyen girmemeli ve 
vergi ihtilaflarıyla ilgili herhangi bir hüküm verme 
tutumunu taşımamalıdır. Zaman, bu sakıncalı hareket
lerde bulunmayı Yüce Sayıştayımızı yönetenlerin çok 
dikkatli olması, yüceliğini muhafaza bakımından za
rurettir. ' 

Kamu taşınmazları alanındaki denetim görevini da
ha 'hassasiyetle yerine getirmesini temenni ederiz. Ar
sa, arazi, binaların ve yeraltı kaynaklarının sistemli 
ve sağlıklı bir envanterini çıkarmalıdır. Maliye Ba
kanlığı üe işbirliği yapmak suretiyle, bu taşınmazla
rın konumunu da gözetecek şekilde, sistemli ve sağ
lıklı bir envanterini çıkararak bunların korunması, 
kullanılması ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak çok 
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etkin bir denetim sistemi uygulanmalıdır. Doğruluk 
denetimi yapılırken, takdirlerdeki suiistimaller göz
den kaçırılmamalıdır. Tatbiiki -Sayıştayın verimlilik 
ve öncelik takdirieriyle ilgili tavsiyelerinin, Yüce 
Meclise sunduğu uygunluk bildirimleri ve raporların
da yer almasına mani değildir, 

Sayıştayın düzenlediği ve Yüce Meclislerimize 
sunduğu uygunluk bildirimi ve raporlar, gücenlliği-
ni kaybetmeden değerlendirilmeli, bu suretle Sayış
tay denetimlerine yön verme bakımından ayrı bir 
önem taşımaktadır bu husus, bu sağlanabilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştayın 1980 yılı Bütçe 
teklifindeki ödenek genel toplamı, 451 milyon 85 bin 
liradır^ Bütçe teklifleri harcama kalemleri itibariyle 
incelendiğinde, ödeneklerin gerçek ve zaruri ihtiyaç
ları karşıladığı, tasarruf için gerekli titizliğin göste
rilmiş bulunduğu görülmektedir. 

Bütçe teklifinin Karma Komisyondan gelen tekli
fiyle kabulünü arz eder, grubum ve şahsım adına 
tekrar Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın ıBaşkan, değerli arkadaşlarım; Milli Se
lamet Partisi Grubu adına Sayıştay Bütçesinin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. I 

[Konuya girmeden önce, Sayın Başkandan bir is- I 
tirhamda bulunacağım. Başkanlık Divanına bu ko- I 
nuyu getirmesini istiyorum. Sayıştay, Danıştay, Yar
gıtay, Anayasa Mahkemesini de İçişleri Bakanlığı 
bütçesini de 20 dakika konuşuyoruz, Burada büyük 
dengesizlik var. «Yüksek Mahkemeler» diye bir bolü- I 
me alırsınız ve hepsi birden konuşulur gider. Danış- I 
tayın, Yargıtayın, Anayasa Mahkemesinin Mecliste 
nesini konuşacaksınız? Konuşan her hatip çıkıyor «Di- I 
vanı Muhasebat adıyla kuruldu, şu tarihte kuruldu, 
iradeyi şahane ile teşekkül etti, görevleri şudur» diye I 
yurttaşlık bilgisi kitaplarındaki fonksiyonlarını anlatı
yor. 

Şimdi, Sayıştay Bütçesinde araştırdım; geçen on 
yıllık konuşmaları inceledim, inanın, bütün partilerin 
hatipleri «Yaşasın Sayıştay, tarihi hizmetler yaptı, Di
vanı Muhasebattır, Devletimizin hesaplarını kontrol 
eder, IBM makineleri getirilmelidir, masa - sandalye ( 
alınmalıdır» gibi temenniler; 

Şimdi, benim de huzurlarınızda Sayıştay Bütçesi 
ile ilgili bazı şeyler söylemem lazım. 1050 sayılı Mu- | 

hasebe-i Umumiye Kanunu değiştirilmeli. (AP sırala
rından «'Sayıştay ile ne ilgisi var?» sesleri) 

Sayıştaya ait değil, Parlamentoya ait bir temenni. 
Sayıştay Kanunu yeni baştan ele alınmalı, 2490 

sayılı î'hale Kanunu yeni baştan ele alınmalı. 

Bu temennilerden sonra, istirham ediyorum; ge
çen sene söyledim; bütçe müzakerelerinde bu denge
yi kuralım diye. Zatıalinizden rica ediyorum Sayın 
Başkan, bunu Başkanlık Divanına götürün ve böyle 
gözü kapalı aynı şeyleri, tekerlemeleri her sene tek
rarlamayalım. 

Sayıştay Bütçesi hayırlı, uğurlu olsun; camiasına 
ve memleketimize hayırlara vesile olsun. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Se-
lahattin öcal. 

Buyurun Sayın Öcal. 
CHP GRUBU ADINA SELAHATTİN ÖCAL 

(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Şener Battal'ın söyledikleri konuların baz* 

bölümlerine iştirak ettiğimi sözlerimin başında belirt
mek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, denetim ve Sayıştay konu
larında elbetteki Sayıştayın geçmişini ve bugüne ka
dar uzantısını kısaca belirtmek gerekir. Denetim ve 
Sayıştay konularında sağlıklı yargüara varabilmek 
için, biraz geçmişe dönmekte yarar vardır. Çünkü, 
denetim olayı devletle yaşıttır. Sosyal güçler arasın
daki mücadele sonucu, devlet aygıtı doğmuştur. Devle
tin doğuşu ile birlikte denetim fikri gelişmiştir. İster 
mutlakiyet, ister meşrutiyet, ister Cumhuriyet olsun, 
tüm yönetim biçimlerinde denetime gereksinme duyul
muştur. Denetim yoluyla iktidar erkinin belli disip
linlere bağlanmasına gereksinme vardır. Osmanlıdan 
bu yana ülkemizde, mali ve ekonomi alanındaki bu 
iktidar sınırlaması kamu maliyesinin disiplini şöyle 
olmuştur : 

Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinde mülk 
ve serveti korumak ve gözetmek görevi padişahın 
idi, yani denetimi aşağı yukarı tek başına padişah yapı
yordu. Sonraları bu yetki sadrazama, başdefterdara 
ve bilahara Maliye Nezaretine devredildi. Bu değişme 
devletin gelir ve giderlerindeki nicel ve nitel gelişi
min doğal sonucudur. Uzun yıllar bütçe yapma ge
reksinimi duymayan Osmanlılar, ilk kez 1852 yılın
da bir bütçe taslağı hazırlamışlardır. Bu bütçe Tar-
honcu Ahmet Layihası olarak da anılır. 1856 yılında 
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alınacak mali Önlemlere yardımcı olmak üzere, Avus
turya'dan bir mali danışmanın gelmesi sanırım ilginç 
olduğu kadar da düşündürücüdür. Ve nihayet 1862 
yılında, Sultan Abdülaziz'in yayınladığı Hattı Hüma
yun ve birçok kamusal önlemin yanı sıra, Divanı Âli 
Muhasebat adında bir denetim örgütünün kurulma
sını da öngörmüştür ki, bu karar sonucu bugün, ke
sintisiz 1118 yıllık onurlu bir geçmişi olan Sayıştayımız 
kurulmuş bulunmaktadır. 

Bütçeyi denetleyen ayrı bir organa ihtiyaç nere
den kaynaklanmaktadır? Bunlardan birincisini arz et
tim; diğerlerini ise şöyle özetleyebilirim : 

Ülkenin para - kredi ve maliye politikasını yönlen
dirmek, 

Hazırlanan bütçenin yaşama geçmesini sağlamak, 
Gelecek yıl bütçelerinin tahminlerinin yapılmasın

da yararlanmak, 
Yasama organının, yürütme organını denetlemesi

ne yardımcı olmak ve İdarenin verimliliğini artırmak, 
kamuoyunu tatmin etmöktir, 

Denetimin her biri kendi içinde son derece önem
lidir. Ancak bu denetim usullerine çok önemli olan 
bir yenisini daha eklemek gerekmektedir. Bu da, ulus
lararası ekonomik ilişkilerde denetimi zorunlu kılan 
bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde uluslararası ekonomik ve mali ilişki
ler gittikçe yoğunlaşan ve taraflara bazı hak ve yüküm
lülükler getiren nitelikler taşımaktadır. Özellikle borç 
veren uluslar, borç alan ulustan çeşitli garantiler iste
mektedir. Bunlardan biri de, borç alan ülkenin ye
terli bir mali denetim garantisi vermesidir. Bu garan
tinin sağlanması için de, bütçe denetimine gerek var
dır. Ekonominin denetimine duyulan ihtiyacın neden
lerini böylece sıraladıktan sonra, Türkiye'deki dene
tim organlarına kısaca değinmek istiyorum. 

Ekonomik denetim yapan organlar açısından ko
nuya baktığımızda; 

1. Yasama organının yaptığı, 
2. Yürütme organının yaptığı, 
3. Yargı erkinin yaptığı denetim ile karşılaşmak

tayız. 
Yasama erki denetimi nasıl yapmaktadır? 
Bu, ya doğrudan doğruya yasaların hazırlanması 

sırasındaki denetimdir ki, yasal iktidarın çoğunluğu
nun eğilimi doğrultusunda mali yasaların biçimlenme-
sidir. 

Diğeri, Gensoru, Meclis Araştırması biçiminde ya
pılan ve yasaların uygulanması dönemindeki denetim
dir. 

Yasamanın bir diğer doğrudan denetim biçimi de, 
kesinhesap yasalarının Parlamentoda tartışılması sıra
sında olmaktadır. Yasama organı dolaylı denetimi, 
Meclis komisyonları vasıtasıyla yapmaktadır. Örneğin 
KİT Karma Komisyonu, Bütçe Karma Komisyonu, 
Dilekçe Karma Komisyonu gibi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına yapılan Sayıştay denetimi de do
laylı bir denetimdir. 

Yürütme adına mali denetimi ise, Başbakanlığa 
bağlı Yüksek Denetleme Kurulu, bakanlık ve bağım
sız genel müdürlüklerin denetim örgütleri, teftiş ele
manları tarafından yapılmaktadır. 

Yargı erkinin yaptığı mali denetimi ise, birkaç bo
yutta kendisini gösterir. Örneğin Anayasa Mahkemesi
nin, yasaların Anayasaya uygunluğu yönünden yaptığı 
denetim, ekonomik ve mali sonuçlar da yaratır. Bunun 
en tipik örneği, Anayasadaki kamulaştırma hükmü-
nüa Anayasa Mahkemesince iptalinde görülebilir. Da
nıştay da gerek tam yargı davalarıyla gerek iptal da
valarıyla ekonomik ve mali sonuçlar yaratan bir iş
lem, bir karar getirmektedir. 

Adliye mahkemelerinde ve devlet gelir ve gider
leriyle ilgili davaların görüşülmesi nedeniyle, bir mali 
denetimin yapıldığını söylemek mümkündür. Bir de, 
yargısal işlevi tartışma götürmekle birlikte, vergi tak
dir komisyonu, vergi itiraz komisyonu ve uzlaşma 
komisyonu gibi kuruluşların da yaptıkları denetimler
den söz edilebilir. 

Böylesine çok yönlü ve Türkiye ekonomisinin ge
leceği ile yakından ilgili denetim konusunda Sayışta-
ya, özel bir önem ve işlev düşmektedir. Bunun için
dir ki, Anayasamızın 127 nci maddesi bu konuda özel 
bir hüküm getirmiştir. Genel ve katma bütçeli ku
rumlarla bunlara bağlı döner sermaye ve fonların, 
özel idare ve belediyelerin gelir - gider ve malları 
Sayıştayca denetlenmektedir. 

Ancak burada karşımıza bir sorun çıkmaktadır. 
Birer kamu kuruluşu olan KİT'lerin denetimi Sayıştay 
dışında bir organa verilmekle, ekonominin bir bü
tün olarak denetlenmesi engellenmiştir. Yüksek De
netleme Kurulunun Başbakanlığa, yani yürütmeye 
bağlı olması, hem hukuki alanda hem de ekonomik 
alanda sorunlar yaratmaktadır. Ülke ekonomisinin 
bir bütün olarak ele alınıp denetlenmesi plan, prog
ram, bütçe uygulamalarının izlenebilmesi mali dene
timin dışında tek bir mali organda toplanmasını zo
runlu kılmaktadır. Genel ve katma bütçeli kuruluş
larla KİT'lerin denetimi ayrı ayrı organlarca yapıldı
ğı sürece, etkin bir gider denetimini yaşama geçirmek 
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olanaksızdır. Çünkü ülke ekonomisi bir bütündür ve 
plan ve bütçeler siyasal iktidarların tercihlerini yan
sıtan belgelerdir. Bütçelerin denetimi bu nedenle siya
sal iktidarların denetimiyle eş anlamlıdır. Siyasal ik
tidarın ekonomik ve mali kararlarının irdelenmesi et
kin bir denetimin yaşama geçirilmesinin ilk nesnel 
koşulu, KİT'lerin denetiminin Sayıştaya verilmesidir. 
Ülkemizin en önemli yeraltı ve yerüstü kaynaklarını 
işleten, devlet bütçesinden milyarlarca liralık kaynak 
aktarılan KİT'lerin denetimi, yürütmeye bağlı bir ku
rula verilmekle hem denetim siyasal iktidarın keyfine 
bırakılmış hem de siyasal iktidar denetim dışı kal
mıştır. KİT'lerin denetimi Sayıştaya verilmedikçe eko
nominin bir bütün olarak denetiminden söz edile
mez; bütçelerin ve dolayısıyla siyasal iktidarların de
netimi de gerçekleşemez. 

Gider denetiminin etkin olabilmesinin bir diğer ko
şulu, mevzuata uygunluk denetiminin yanı sıra, gerek
lilik ve verimlilik denetiminin yapılmasıdır. 

Sayıştay bugün sadece belgeler üzerinde yasalara 
uygunluk denetimi yapmaktadır. Bu yeterli değildir. 
Toplamı 770 milyar lirayı aşan kamu giderlerini de
netleyen Sayıştay bir veri bankasıdır. Madencilikten 
dış borçlara, sağlıktan bayındırlığa dek uzanan tüm 
ülke sorunları hakkında somut verilere dayalı raporlar 
hazırlanarak bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunmak Sayıştaya verilmiş anayasal bir görevdir. 

Etkin bir denetimin gerçekleşmesi için Sayıştayın 
bu denetimi titizlikle yerine getirmesi gerekmektedir. 
Sayıştay, ülkenin ekonomik gerçeklerini ve çeşitli alan
larda kamu yararına alınması gereken önlemleri açık
layabilir, açıklamalıdır. Sayıştayın bu görevini yerine 
getirmesini kamuoyu, basın ve Parlamento istemeli
dir ve izlemelidir. 

Sayıştayımızın yapmakta olduğu diğer gider de
netimi de, olması gerekeni, küçük ama anlamlı ör
neklerle belirtmek istiyorum. 

Örneğin; Sayıştay denetçileri, denetim alanlarına 
giren tüm kurumlarda, tüm tedavi giderlerini tek tek 
İncelemekte hatta bir diş için 2 gram, 3 gram altın 
kullanımına dek inmektedirler. Yersiz ve fazla öde
melerin ilgililerden tahsilini sağlamaktadırlar. Ancak 
sağlık alanındaki tüm veri ve bilgilere rağmen Sayış
tay makfo düzeyde bir sağlık raporu hazırlamamak
tadır. Tek tek belgelerinin incelenmesinin, yani mik-
ro düzeyde denetimin, mevzuata uygunluk denetimi
nin aşılması zamanı kanımızca gelmiş hatta geçmiş
tir. 

Sayıştay denetiminin önemini ve olması gereken 
denetimi daha net vurgulamak için bir başka örnek 
vermek istiyorum : 

Bütçe Yasasına ve Sayıştay Yasası gereğince ka
mu kesiminde çalışan tüm işçi ve memurların kad
roları Sayıştay vizesine tabidir, elbette bunun anla
mı salt kayıt tutma düzeyinde değildir. Kadro tahsi
sinde uygulanması ve izlenmesi gereken kurallar ko
nusunda Sayıştay, söz ve karar sahibi kılınmış bir 
kurumdur. Sayıştayın bu görevini yerine yeterince 
getirdiğini söylemek güçtür. 

Siyasal amaçlarla alınan kadrolar, yasalara aykı
rı olarak sürülen memurlar, Danıştay kararlarının uy-. 
g ulanmaması sonucu Devlet bütçesinden ödenen taz
minatların, sorumlulardan tahsilinin izlenmesi, aynı 
kadroda iki genel müdürün bulunmasının mali ve hu
kuki sonuçları müşavirler ordusunun oluşması konu
larında Sayıştayın, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bu gibi rapor sunduğu, bu gibi raporlarında konuları 
açık ve net olarak vurgulamak yasal görevidir. An
cak bunlar gereği gibi yerine getirilmemiştir, getiril
memektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştayın kamu giderleri ko
nusundaki denetimine ilişkin bu özet bilgilerden, biraz 
sonra bilhassa kamu gelirlerinin denetimine değinmek 
istiyorum. 

Ülkemizde kamu gelirlerinin denetimi etkin şekil
de yapılmamaktadır, Sayıştayın geür denetimi, sade
ce kamu kesiminde çalışanlar üzerinde etkindir. Ma
liye Bakanlığının özel girişimi üzerindeki gelir de
netimi ise etkisiz ve yetersizdir. Bugün ülkemizde bü
yük ölçüde gelir kaybı ve kaynak israfı vardır. Vergi 
denetimi yetersizdir, vergi yargısı ağır işlemektedir. 
Beyannameli mükelleflerin ancak % 3 - 7'si denetle-

Sayıştay denetiminin etkin olabilmesinin diğer bir 
koşulu, ülke sorunlarının makro düzeyde araştırıla
rak Türkiye Büyük Millet Meclisine ışık tutabilecek 
raporları sunma görevinin, daha titiz ve sık biçimde 
yerine getirilmesi ile mümkündür. Her şeyden önce, 
kendi kaynaklarımıza yönelmek durumunda bulun
duğumuz bir aşamada, kamu gelirlerinin artırılma
sında, kamu harcamalarında ve kamu mallarının yö
netiminde, verimliliğinde, kollanmasında, savurganlığın 
önlenmesinde, milli gelirin paylaşılmasında, sosyal ada
letin sağlanmasında, Sayıştaya büyük görevler düş
mektedir. Kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
Sayıştayın yasal görevi olan raporları hazırlamasını 
istemek ve bunları güncelliğini yitirmeden değerlen
dirmek de Yüce Parlamentonun görevleridir. 
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irebilmekte, vengi uyuşmazlıkları 5 - 1 2 yıl arasında 
ancak çözümlenebilmektedir. Türk vergi sistemi iflas 
etmiştir ve düzeltilememektedir. Gelir dağılımı ile ver
gi yükü arasındaki adaletsizlik, her geçen gün artmak
tadır. Yıllık vergi kaçağı 160 milyar lirayı aşarken, 
ücretliler gelir vergisinin % 70'ini ödemektedir. Yılda 
85 milyar lirayı bulan teşvik tedbirleri bütçeyi ke
mirmektedir. Memur ve işçinin dışında kimseden ver
gi alınamamaktadır. 

Bu gerçekler karşısında alınması gereken önlemler 
vardır ve bu alanda Sayıştaya önemli görevler düş
mektedir. Bu konuları ve devlet gelirlerine ilişkin ya
saların Hazineyi zarara uğratıcı hükümlerini bulup 
ortaya çıkarmak, düzenleyeceği raporları Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunmak Sayıştayın anayasal gö
revidir* 

Etkin bir, vergi denetimi ve yargısının gerçekleş
mesi için alınması gereken ivedi önlemleri şöyle özet
leyebiliriz : 

Kamu giderlerinde olduğu gibi, kamu gelirlerinin 
denetiminde de Sayıştay daha geniş kapsamlı ve et
kin bir denetim yapmalıdır. Vergi yargısı yeniden dü
zenlenmeli, Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Danıştay 
aracındaki görev, yetki çatışmaları giderilmelidir. Türk 
vergi sistemi, kamu yararı gözetilerek, günün koşul
larına uygun olarak düzeltilmelidir. 

Anayasamızın 127 nci maddesi gelir, gider deneti
minin yanında kamu mallarının denetimini de Sayış
taya vermiştir. Taşınmaz mallar yetersiz de olsa, Sa-
yıştayca denetlenmekte, buna karşılık devletin petrol, 
kıyılar, madenler ve arsalar gibi taşınmaz mallarının 
denetimi Maliye Bakanlığınca 11 yıldır engellenmekte-
dir̂  

Sayıştay Başkanlığının 12.7.1969 gün ve 592 311 
4/434 sayılı yazısıyla, Hazine adına kayıtlı, Devlete ait 
her türlü taşınmaz malların kayıt düzeninin kurul
ması ve Sayıştaya gönderilmesini Maliye Bakanlığın
dan istediği halde, bugüne dek bir yanıt alamamıştır. 
Taşınmaz mal denetiminin engellenmesi Anayasaya 
aykırıdır. Hukuk devletini zedeleyen bu keyfiliğe son 
verilmelidir, sorun ciddi ve önemlidir. Günümüzde kı
yı yağmacüığı alabildiğine artmıştır. Yeraltı kaynak
larının israfı önlenememektedir. Devlet kendi topra
ğında kiracı durumundadır. Hazineye ait arsa, arazi 
ve binaların sayısı bilinmemektedir. Kamu malların
dan kimlerin haksız çıkar ve yarar sağladığı meçhul
dür. Açmazların bu noktaya gelmesi acıdır ama ger
çektir. Kamu taşınmaz mallarının envanterinin çıka
rılması ye denetiminin sağlanması için gerekli önlem-
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lerin gecikilmeden alınması önerisine, Sayın Ünat De-
mir'in Adalet Partisi Grubu adına yaptığı bu önerisi
ne ben de can-ü gönülden katılıyorum ve kendisine 
teşekkür ediyorum. 

Sayın üyeler, Hazine işlemleri yeterince denetlen
memektedir. Sayıştayın en önemli görevlerinden biri 
de devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kay
naklardan elde edilen, nakdi ve ayni kıymetleri kay
dedip denetlemektir. Ancak, Maliye Bakanlığının di
ğer konularda olduğu gibi ilgisizliği ve Sayıştayın gö
revini zorlaştırması sonucu olarak, bugünkü uygula
mada bu görevin özü boşaltılmış, göstermelik bir ka
yıt tutma anlayışına dönüştürülmüştür. 

Yabancı ülkelerle yapılan birÇok kredi ve yardım 
anlaşmasının, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına göl
ge düşüren hükümler taşıdığı yadsınamaz bir gerçek 
iken, Sayıştayın bu konularda da, bugünedek Tür
kiye Büyük Millet Meclisine uyarıcı raporlar sunma
mış olması da düşündürücüdür, üzücüdür. 
, Sayın milletvekilleri, Sayıştayın denetiminin et
kinliğini azaltan uygulamaların başında, denetimden 
kaçırılan fonlar ve hesap vermeyen saymanlıklar so
runu gelmektedir. Birçok kurum ve kuruluş çeşitli yol
larla Sayıştay denetimi dışına kaçırılmaktadır. Oysa, 
denetimin etkin ve verimli olabilmesi, düzenlemelere 
ışık tutacak sağlıklı verilerin çıkarılabilmesi, kamu 
ekonomisinin gelir ve gider yönünden bir bütün ola
rak denetimiyle mümkündür, örneğin, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi, Sayıştayın denetimi dışında 
kalmıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve kuru
lacak diğer üniversiteler Sayıştay denetimi dışında 
kaldığı müddetçe, Sayıştayımızın üniversiteler üze
rindeki mali denetimin bulguları yetersiz kalmaya 
daima mahkûm olacaktır. 

Fonlar konusu, son yıllarda büyük bir önem ka
zanmaya başlamıştır. Anayasaya ve Muhasebei Umu
miye Kanununa aykırı olarak oluşturulan, siyasal ik
tidara keyfi harcama olanağı sağlayan ve toplam 
harcamaları bütçenin 1/5'ine ulaşan, sayıları 300'ü bu
lan ve aralarında Marmara Oteli'nin zararlarını da
hi kapatma fonunun dahi bulunduğu fonların büyük 
çoğunluğu, Sayıştay denetiminin dışında kalmakta
dır. Sayıştay denetimi dışında kalmak, hukuk dışın
da kalma ile özdeştir. Türkiye Büyük Millet Mecli
sine önemli bir görev düşmektedir. Gerek fonlar 
yoluyla, gerekse çeşitli mevzuata konan hükümlerle 
Sayıştay denetiminden kaçışın önü alınmalıdır. Bu 
konunun ekonomik boyutları mutlaka araştırma ko-

I nusu yapümalıdır. Örneğin, 1967 - 1968 yılları ara
sında toplam 4 milyar lira harcama yapan îmar ve 
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İskân Bakanlığı Afetler Fon Saymanlığı, 13 yıldır 
Sayıştay'a hesap vermemektedir. Bu konu da Sayıştay 
Başkanlığınca 1976 yılında Meclis ve.Senato Başkan
lıklarına da iletilmiş ve yasaların uygulanmasında 
yardımcı olmaları istenmiştir. Bugüne değin bu Say
manlıktan hesap alınamamış, Devletin geliri, gideri, 
malı denetim dışı kalmış, hukuk devleti 3-5 kişinin 
oyuncağı durumuna düşürülmüştür, 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay ilamları infaz edil
memektedir. Sayıştay ilamlarının ancak % 10 ila 
15'i infaz edilmektedir. Mali ve ekonomik sonuçlar 
yaratan hu ilamların infazını sağlamak görevi yine 
Maliye Bakanlığınındİr. Bu görevin savsaklanması 
sonucu kamu alacakları toplanamamaktadır. Maliye 
Bakanlığı, Sayıştay ilamlarını infaz etmemekle hem 
Hazine zararına yol açmakta, hem de Anayasayı hiçe 
saymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştay'a, Anayasa Mah
kemesine başvurma hakkı verilmelidir. Bilindiği üze
re Anayasamıza göre, Anayasa Mahkemesine baş
vurabilecek kuruluşlar arasında Sayıştay yoktur. 
Oysa, mali yasaların uygulanması sırasında sık sık 
Anayasaya aykırı hükümlerle karşılaşılmaktadır. Son 
çözümlemede bu olgu, Sayıştay'ı, Anayasaya aykırı 
yasalara dayanarak denetim yapma durumunda bı
rakmaktadır. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması 
gerekir. Sayıştay'a, Anayasa Mahkemesine başvurma 
hakkının verilmesi, ekonomik denetim ve yargıya güç 
katacaktır. 

Geçmiş yıllarda hayli tartışılan bir konuya da kısa
ca değinmek istiyorum. 

Anayasanın 127 nci maddesi uyarınca hazırlanan, 
1967 yılında yürürlüğe giren 832 sayılı Yasanın 45 
nci maddesinin son fıkrasının AnayaSa Mahkemesince 
iptal edilmesiyle bir boşluk doğmuştur; bu hukuki 
boşluğun kısa sürede giderilmesi zorunludur. 

'Değerli arkadaşlarım, Sayıştay'ın daha etkin ve 
verimli birtakım çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürü
tebilmesi için Sayın Şener Battal'ın da söylediği gibi, 
memleketimizde yürürlükte bulunan, sayısı 10 bin do
layında bulunan yasaların başında gelen 1050 sayılı 
ve diğer yasaların bir çoğunun Meclislerimizce kısa 
sürede elden geçirilmesi lazımdır; yani bir reform zo
runludur. Mali yasalarımızın bir çoğu, günümüzün 
ekonomik, mali ve toplumsal gerçeklerine ters düş
mektedir. Bu olgu, Sayıştay denetimini olumsuz yön
de etkilemektedir. Muhasebei Umumiye Kanunu 1927 
yılında çıkmış, 53 yıldır yürürlükte bulunmaktadır. Bu 
yasanın bir çok hükmü, program bütçe sistemiyle de 

çalışmaktadır. Bu yasa, Sayıştayın karşısına mali so
rumlu olarak küçük, yetkisiz memurları çıkartmakta
dır. 1050 sayılı Yasa değiştirilerek, ekonomik ve siya
sal karar mekanizmasını elinde tutan üst dereceli ka
mu görevlilerinin mali sorumluluğuna iştiraki mutla
ka sağlanmalıdır. 47 yıldır yürürlükte olan ve devlet 
sırtından milyarderler türeten 2490 sayılı Artırma Ek
siltme thale Yasası da mutlaka değiştirilmeli ve dev
let üretken hale getirilmelidir. 

832 sayılı Sayıştay Yasasının da çağdaş ve etkin 
denetimi engelleyen hükümleri değiştirilmeli, Sayıştay 
Yasasında yapılacak bir değişiklikle 1 nci Başkan, 
daire başkanları ve Sayıştay üyeliği seçimleri, Sayış
tayın yargısal işlevi de dikkate alınarak yeniden düzen
lenmeli ve Danıştayda, Yargıtayda olduğu gibi kendi 
genel kuruluna verilmelidir. 

IBAŞKAN — Sayın Öcal, lütfen toparlayın. 
SELAHATTİN ÖCAL (Devamla) — Toparlıyo

rum Sayın Başkan. 
Sayıştay Bütçesinin ita amirliği sorunu da bir açık

lığa kısa sürede kavuşturulmalıdır. 

Sayıştay denetiminde duraksamalara yol açan ve 
hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir başka konu da, 
yasal düzenlemeyle çözüme bağlanması yararlı ola
caktır. tdare; tasarrufların, ya da kamu idarelerince 
alınan kararların parasal yönleri Sayıştayın denetim 
ve yargısına tabi tutulurken, aynı konuda diğer yargı 
organlarınca da verilen farklı kararlar olmaktadır. 
Bu kararların uygulanması zorunluluğu kamu yöneti
mini bazı hallerde güç durumda bırakmaktadır. Bu 
durumun giderilmesi için ya ayrı bir mali uyuşmazlık 
örgütü kurulmalı ya da Uyuşmazlık Mahkemesi bu 
alandaki gereksinimi karşılayacak biçimde yeniden dü
zenlenmelidir. 

Sayıştay denetiminin gereği ortadadır. Bir yandan 
ödeneklerin verimli ve tutumlu harcanması, malla
rın ve kıymetlerin korunması, yeni gelir kaynakları
nın bulunması konularında Yasama organına ışık 
tutan, diğer yandan hukuk devletinin yaşama geçiril
mesini somutlayan Sayıştay denetimi, sanıldığından da
ha önemlidir. Bu nedenle Sayıştayın sorunlarına da
ha yakından eğilmek zorundayız. Gelişen uluslarara
sı ilişkiler, ülke ekonomisinin denetiminde daha du
yarlı olmamızı gerektirmektedir. Ekonomik bağımsız
lık ile etkin ve bağımsız denetim dışında, sıkı bir iliş
ki vardır. Son yıllarda yüksek denetim kuruluşları, 
uluslararası örgütünün, yani ÎNTOSAY'ın yaptığı 
yoğun çalışmaları dikkatle izlemek gerekmektedir. 
Uluslararası ve uluslarüstü mali denetim organları 
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oluşturma çabaları hızlanmıştır. Ekonomimizi ipotek 
altına almak isteyenler, denetiminde de etkili olmak 
istemektedirler. 

ISon yıllarda bütçe - program sistemi ve Devlet 
muhasebesini geliştirme projesi nedeniyle sık sık ül
kemize gelmeye başlayan yabancı uzmanların çalış
maları, titizlikle izlenmeli ve Sayıştay, ülkenin ekono
mik ve mali bağımsızlığını korumaya yönelik bir de
netim politikası içine sokulmalıdır. Bu nedenlerle 
Türkiye'de denetim ve Sayıştay konusunda daha du
yarlı olmak gerekmektedir. Denetimin etkinliği, kamu
oyuna mal edilmesiyle mümkündür. Anayasanın ön
gördüğü boyutlarda tam ve etkin bir denetimin yapı
labilmesi için, Sayıştayın önündeki yasal engeller bir 
an eVvel kaldırılmalıdır. 

jSayıştay Bütçesinin, daha etkin bir denetim meka-
nizmaJsı içerisinde memleketimize hayırlı olmasını di
liyor, beni dinlediğiniz için şahsım ve grubum adına 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öcal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmiet Yusuf Özbaş, buyurun. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayıştay Bütçesi hakkın
daki diyeceklerim'izi dile getirmeden önce, Yüce Par-
lamenltonun Sayın Başkan ve üyelerimi Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu ve şahsını adına saygıyla selam
larım. 

Sayıştay Bütçesi hakkında her yıl tüm partilerin 
grup 'sözcüleri 'bazı tavsiyelerde 'bulunur, bazı tenkit
ler yapar; fakat müteaikip 'senelerde hiçbir tavsiyenin 
yerine getirilmediği, tenikfit konusu 'olan düzensizlik
lerden 'hiç birisine de çare aranmadığı M'eclis'imiz na
mına denetleme yapan bu büyük mahkemenin yine 
genişletilememiş 'bir kadro, kuşa çevirtilmiş bir bütçe 
ve şdkilci bir zihnlliyetîe çalışmaya mecbur bırakıldığı 
görülür. 

Hetsap maihikemeimize ait 198Q yılı bütçe teklifi 
'hakkındaki programı tetkik 'edecek sayın mllletvekil
lerinim, evvela burada (kullanılan dil nazarı dikkat
lerini çökecek ve 'ister istemez huzursuz olacaklardır. 
Zira bu bütçe teklifini hazırlayan görevlilerimiz de, 
umumi hastalığımız olan moda mikrobunun 'saldırısı 
sonucu yakalandığı haftalık yüzünden, yazılarında 
bir çok uydurukçu kelime ve tabir kullanmak sure
tiyle, bu müessesentin tarih ve çalışma ciddiyetiyle 
bağdaşmaiyan bir gösteriş ve davranış içerisine girmiş 
bulunmaktadır. 
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j Mademki Yüce Meclisin konuşma ve yazı dili 
Anayasamızda yazılı olan dildir, Sayıştay da dene-
t'imin'i Meclis namına sürdürmektedir, öyle ise onun 
da Anayasa dilinden inhiraf etmemdsi Ve kanuna uy
mak suretiyle saygı göstermesi icap eder. Dünkü ga
zetelerde çıkan bir haberden, TRT'nin konuşma dili
ne sokulmuş ve millet tarafından benimsenmemiş 255 
k'dimeKk bir uydurukçu sürüsünü yayınlarından kov
muş olduğunu ve bundan böyle her gelenıin kendi 
bilgi ve zeVkine göre uydurduğu bir kelimeyi dillimize 
musallat etmeye kalkışmasına fırsat ve imkân verme-

I yeceğini öğrendik. Millet zararına olan her modada 
öncülük eden TRT'nin bu hayırlı davranışını bir 
uyanışın Ve kendime dönüşün başlangıcı olarak kabul 

I eder, diğer eyyamcılarımızın da bundan örnek alma-
I larını salık veririz. 

Bu yılkı Sayıştay Bütçes'i programının hizmet ge-
[ rekçesi bölümünün son kısmında, «Sayıştayın kuru

luş ve işleyişiyle ilgili 'olarak Sayıştay Kanununda 
ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılarak yasama organ
larına sunulacaktır» şeklinde bir cümle vardır. Bu 

I cümle umumi arzu ve ihtiyaçları da dite getirmekte-
I dir. Yalnız, bu istek programda kalmamalı, bir an 
I önce harekete geçilerek yakın günlerde yeni değiş

melere mecburiyet Mıssdt'fcirmeyecek bir metin hazır-
I lan'malıdır. İhtiyaçlarımıza bu şekilde edvap verilme

lidir. 
Bilhassa uzun. senelerden beri tartışma konusu ya-

I pılan, aynı zamanda Danıştay dediğimiz idari yargı 
I mües's'es'esin'in Sayıştayı, dolayısıyla Yüce Meclisi de-
I netlemesi gibi bir anlam taşıyan davranışlara da im-
I kân bırakmayacak olan kesinlik Ve açıklığın da yeni 

kanun rneltnünde yer almasını zaruri gördüğümüzü 
I ifade etmek isterim. 

I Programda 240 kod sırasında yurt dışı geçici gö- , 
I rev yollukları isimli bir bölüm vardır. Bu bölümde 
I yazılı paraların dış ülkelerdeki Sayıştay ve benzeri 
I üst denettim organlarının kuruluş, görev, yetki ve de-
I netim yöntemleriyle, buna ilişkin mali ve iktisadi ko-
I nularda inceletme ve araştırma yapmak ve dış temsil-
I .elliklerimizin ayniyat saymanlıkları, idare hesaplarıy-
I la ayn'iyat mutemetliği işlerini denetlemiek içtin görev

lendirilecek kişilerin yolluklarım karşılamak içlin kton-
I duğu açıklanmaktadır. 
I Bizce bütçedeki en hayırlı ve faydalı ödenek, bu 
I maddedeki ödenektir. Başka rriilleltlterin tecrübe ve 
I »tatbikatlarını görüp, onların aksaklıkları nasıl gider -
I ciiikjıerini anladıktan sonra, mlillet başımda tecrübeler 
I yapmaya girişmeden kanunlarımızda işlerlik ve ko-
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laylık sağlanmalıdır. En akılcı ve en ucuz tecrübe, 
başkalarının yaptıkları ve başarı sağladıkları tecrübe
lerdir. 

Tetkik ettiğimiz bütçe programında geçen bütçe
lerde bahis konusu olan anabilgisayar, yani anahe-
sap makinesinin halen devreye sokulmadığı anlaşıl
maktadır. Biran önce bu faydalı makinenin çalıştırıl
masının temini ve imkân nisibetinde hesap makine
lerinin her türleriyle bu mahkemenin teçhiz edilmesi 
hem insan zekâ ve emeğinde israfı önler, hem de bi
rikmiş iş bırakmamak suretiyle denetim layıkıyla ve 
zamanında yapılmış olur. Bu suretle millet parasının 
boşa gitmesi ihtimali önlenir. 

Bu düşüncelerle ve isteklerle sözlerime son ve-
riı'ken, bütçenin Sayıştay mensuplarına ve milletlimize 
hayırlı olmasını diler, saygılarımı 'sunarım. (MHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ÖzJbaş. 
Şahsı adına, lehinde, Sayın Mehmet Çatalbaş; 

buyurun. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane)' — Saym 

Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay 1980 Mali 
Yılı Bütçesi üzerinde şahsi görüşlerimi arz etmek üze
re huzurlarınızdayım, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamızın 127 nci maddesi, genel ve kaltma 
bütçeli dairelerin gelir ve giderleriyle tüm mallarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumlularının hesap ve 'işlemlerini kesin hükme bağ
lamakla görevli olan yüce bir kuruluşumuzdur. 

Anayasanın 127 nci maddesi ve kendi 832 sayılı 
Kanunu gereğince Sayıştayımız, genel 'bütçeli daire 
saymanlıkları, katma bültçeli dalire saymanlıkları, sa
bit dönersermayeli ve mal saymanlıkları, özel 'bütçeli 
kuruluş saymanlıkları, mal saymanlıkları olmak üze
re, bu kuruluşlarımızın hesaplarını, bilançolarını, 
işlemlerini denetleyen kuruluşumuz olarak çalışmak
tadır. 

Sayıştay ilanları tcra İflas Kanunu hükümlerine 
göre yapılmaktadır. Kadro vizesi, ödenek vizesi ve 
sözleşme tescili yapılır; kes'inhesap kanun ve tasarı
ları hakkında uygunluk bildirimlerini düzenler; Sa-
yıştaya bilanço veren kurumların yıllık hesap ve iş
lemleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ra
porunu hazırlar ve sunar. 

Tüm KİT'lerin bağlı oldukları bakanlıkların, he
pimizce 'bilindiği gibi kendi içlerinde bir teftiş kurul
ları vardır. Ayrıca müstakil genel müdürlüklerimizin 
de teftiş kurulları vardır. Bu kuruluşlar bir yıl önce
ki bilanço, hesap ve bütün (işlemleri teftiş kurullarına 
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tetkik ettirir, incelettirir ve ayrıca teftiş kurullarının 
soruşturma bölümü de, yani teftişin yanında bir de. 
soruşturma yapmak suretiyle yine ilgili* kuruluşlardaki' 
tahkik ve tetkik göreviyle işlemler yapılmak sure^ 
tiyle kendi kuruluşlarına raporlarını verir. 

Şimdli bunların bir yıl sonraki hesapları da hepi
mizin yine bildiği gibi, Başibakanlıfc Yüksek Denetle
me Kurulu tarafından incelen'ir. Bu inceleme kendi 
teftiş kurullarındaki inceleme kadar derinlemesine bir 
inceleme değildir, ama bugün elimizde eğer Sayın 
Öcal'ın değimmek istediği konu, teftiş ve murakabe
nin Türkiye'deki denetimin bakanliklar ve kendi ge
nel müdürlükleri bünyesinden çıkarılıp da bir teftiş 
ve denetleme 'bakanlığı kurulması şeklinde bir öne-
riyse, bunun bugün getirdiği, bugün içinde bulundu
ğumuz tetkik ve yönetimin ciddiyetiyle ağırlığı ile, 
teftiş ve yönetimdeki etkinliğin daıha yararlı olması 
yönünden düşünülecek bir olay olarak Yüce Parla
mentoya sunulması isteniyorsa, bunun faydalı olacağı 
kanaatine ben de katılıyorum. 

Elimizde geçen s!ene 1979 sonu itibariyle kayıtla
rımızın uhdesinde olan, çalışma programında olan 
'bütçelere bir göz attığımız zaman, genel ve katma 
bütçeli idarelerle, sabit ve dönersermayeli kuruluşları 
belediye ve özel idareler saymanlıklarının 1979 yılı 
sonu itibariyle hükme bağlanacak dosya sayısı 
9 478ydir. Bunlardan 1 081 'i genel, 236'sı katma, 
1' 560'ı dönersermaye, 67'sG özel, 1 428'i belediye, 
5 106'sı mal saymanlığına aittir; toplam 9 478'dıir. 
Bunlardan aynı yıl hemen süresi içinde, çalışma prog
ramının süresi içinde incelemesi yapılarak, bitirilip, 
sonuçlarının rapora bağlanabilen kısmı ise 2 877'dir. 
Yani genel, katma, dönersermaye ve özelde olan baş
ta saydığım 4 tane rakama bağlı olan kısım. Demek' 
ki daha üçte biri ancak incelenip karara bağlanabil
miş. Bu bir yasa meselesi, bir personel meselesi, ay
rıca bu kuruluşumuza Yüce Meclislerimizin verebil
diği bir imkân meselesi. Bunların hepsinin üstünde, 
gene değinilen bir husus var; 105Q, 4290 ve sayılı Ka
nunlar... Doğru, bunlar bugünkü rakamların çok çök 
geriMnde kalan, maddelerindeki rakamlara bakıldığı 
zaman bugünkü rakamlarla bir yerde tartışılması bile 
kabil olmayan ve çok küçük mikyasta kalan rakam
lar. Bunların Türk ekonomisinin büyümesi, Türki
ye'deki bu kanunların sınırları içinde kalan meselele
rin çözüme kavuşabilmesi içlin, günün şartlarına gö
re, mutlaka değiştirilmesinin zaruri olduğu kanaaaftine 
katılıyorum. 

Bütün bu görüşler içinde, çök değerli kuruluşları
mızdan olan Sayışjtayımızın 1980 Mali Yılı Bütçesi-
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dm kuruluşuna, memleket ve milletimize hayırlı ol
masını 'temenni eder, Yüce Meclise saygılar sunarım 
ve teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Çatalbaş. 
Sayıştay Başkanı Sayın Eren, buyurun efendim. 
SAYIŞTAY BAŞKANI CAHİT EREN — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Sayıştayımı-
zın 1980 mali yılı Bütçesi vesilesiyle söz alarak grup
ları adına ve şahısları adına dilek, temenni ve eleş
tirilerde bulunan değerli hatiplere teşekkürlerimizi 
sunarım. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetimle görevli bir organ olarak, bu onuru 
taşıyan bir Anayasal kuruluş olarak, görevimizin 
ciddiyeti ve boyutları itibariyle gereken önlemlerin 
alınmasında kendi bünyemizdeki tedbirler yanında, 
Yüce Parlamentonun da yasa değişikliği yoluyla ön
göreceği tedbirlere ve daha çağdaş yönteme ihtiyacı
mız bulunduğu bir gerçektir. 

îş hacminin genişliği çerçevesinde, gerekli kendi 
bünyemizdeki düzenlemeler, gerekse yasal düzenle
meler bakımından' gereken çabalar elbette gösterile
cektir ve Yüce Parlamento da bunu esirgemeyecek
tir. Yasamızın yeniden gözden geçirilmesi bakımın
dan, bir sayın milletvekilimizin şu anda Yüce Parla
mentoda, Sayıştay Komisyonunda görüşülmekte olan 
bir teklifi mevcuttur; Sayıştayımız da ihtiyaçlarını 
Genel Kurulda değerlendirerek bu teklifin daha da 
yararlı hale gelmesi yolunda çalışmalarını sürdür
mektedir. Sayın Sayıştay Komisyonu bu konuda Sa-
yıştayımıza bir aylık bir süre vermiştir. Bu süre içe
risinde, esasen öteden beri bilinen bazı sorunlarımızı 
bir yasa taslağı ile sunmak ve bir teklif haline dö
nüştükten sonra, Yüce Parlamentonun desteği ile'so
nuca gidileceği kanısındayız. 

Sayıştaym çağdaş bir denetime ve etkin bir yöne
time yönelmesi bakımından, her şeyden önce, ger
çekten muasır elektronik bilgi işlem merkezi gibi teç
hizat ve tedbirler içinde bulunması doğaldır. Nitekim 
bu konuda önemli bir yol alınmıştır. Sayın sözcüle
rimizin işaret ettikleri noktadaki gelişmeleri daha da 
ilerletmek üzere, bilgisayar sisteminden de yararlan
mak suretiyle, daha etkin ve daha süratli bir denetim 
yapılacaktır. 

Sorularımız sayın grup sözcülerince yeterince di
le getirildiği için, vaktinizi almayacağım. Yasamızın 
değişikliği vesilesiyle Yüce Parlamentonun esirgeme
yeceği destek içerisinde anayasal görevimizi en etkin 
ve sağlıklı bir biçimde yerine getireceğimize olan 
inancınız için tekrar teşekkürlerimizi sunarım. Yüce 

17 . 2 . 1980 O : 2 

Parlamentoyu saygıyla selamlarım efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eren. 
Son söz, aleyhte, Sayın Azümet Köylüoğlu? Yok. 
Üzerinde Sayın Mevlüt Güngör Erdinç, buyu

run. 
MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Yozgat) — Sa

yın Başkan, Sayıştaycı değerli meslektaşlarım, değerli 
üyeler; 

Bütçesi vesilesiyle üzerinde söz almış bulundu
ğum 118 yıllık şerefli bir geçmişe sahip Sayıştayın 
konuşmacı arkadaşlarımın değinmedikleri bir kaç 
bölüme değinmeden önce, Sayıştay bütçesinin Sena
todaki görüşmeleri sırasında, Kütahya Senatörü Sa
yın Mehmet Emin Alanyalı'nın Sayıştay ve Sayıştay -
cılarla ilgili, kanımca büyük haksızlık olan sözlerini 
huzurlarınızda yanıtlamak istiyorum. 

Sayın senatör eski bir maliyeci olarak aslında Sa
yıştayın ve Sayıştaycıların ne demek olduğunu çok 
iyi bilmesi gerekirken, bunu, dünden beri devam ede-
gelen Maliye Bakanlığının ve bazı maliyecilerin Sa-
yıştayı kıskandıklarına ve kıskançlığına bağlıyorum. 

Sayın senatör, Sayıştaycıların ve Sayıştayın, dene-, 
timi sadece doğruluk açısından yaptığını belirtiyor, 
denetimle ilgili yurt sathındaki görevlerini yürütme
leri sırasında Sayıştay mensuplarının, denetçilerinin 
sayfiyelerde dinlenme amacına yönelik yüzeysel bir 
denetim yaptıktan sonra Ankara'ya döndüklerini 
vurguluyor. 

Çoklarımız biliriz ki, Sayıştay 118 yıllık bir şanlı 
geçmişine ve tarihine yakışır bir biçimde etkili ve 
yetkili doğruluk denetiminin de ötesinde verimlilik 
denetimini engin bir biçimde yürütmektedir. «Sayfi
ye yerlerinde dinlenmeye yönelik» sayın senatörün 
sözüne gelince... 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın senatörün de söz hakkı var mı burada? 

BAŞKAN — Efendim, kendi bileceği şeydir bu. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Söz hakkı varsa 

devam etsin. 
BAŞKAN — Devam edin efendim, buyurun. 
MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Devamla) — 

Elbette sahil illerimiz ve buraların saymanlıkları Sa
yıştayın denetimine tabidir. Her bakanlığın müfetti
şi, denetçisi, kontrolörü sahil kesimlerinde bulunan 
illerin kendilerine görev olarak verilmiş saymanlıkla
rının denetimini yapar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 1980 mali 
yılı Sayıştay Bütçesi içerisinde bugüne değin eksikli-
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ğini üzüntü ile görmüş olduğum servis otobüsünün 
3 adet olarak (T) cetvelinde yer almış olmasından 
memnunluk duymaktayım. Sayıştayın Sayın Başka
nının Sayıştaylılara küçük bir hizmet açısından (T) 
cetvelinde 3 adet de olsa bir hizmet otobüsünün yer 
almasına engin katkıda bulunmuş olmasından dolayı 
huzurlarınızda kendisini kutluyor ve teşekkür ediyo
rum eski bir Sayıştaycı olarak. 

Sayıştayın dününü, oluşum ve gelişimini benden 
önceki konuşmacı arkadaşlarım dile getirdiler. Ben 
sadece Sayıştayın etkinlik açısından ne yaptığını ve 
ne yapması lazım geldiğini, Komisyonumuzda görü
şülmekte olan Sayıştay Yasasında nelerin bulunması 
lazım geldiğine kisaca değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sizlerin adına denetimde 
bulunan Sayıştayın daha etkin bir denetim yapabil
mesi için nasıl bir yol izlemesi gereğine kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Genel bir deyimle alt ve üst düzeydeki denetim 
organlarınca yapılması arzulanan etkin denetimin 
başarısı, millet iradesi doğrultusunda, gerçek hedef
lere ulaşmayı sağlayacak araçlarla bu araçları oluş
turan ve kullananların nicelik, nitelik ve içtenliğine 
bağlı bulunmaktadır. Hal böyle olunca, hedefe ulaş
mada karşılaşılacak her türlü güçlük ve engellere 
rağmen, amaca giden yolun ancak yeterli araçlarla 
aşılabileceğini peşinen kabul etmek ve meselelerin 
ayrıntılarına girmeden önce de, ülkemiz açısından es
kidiğine ve modeline uydurulmadığına inandığımız 
sözkonusu araçlara ilişkin eleştirmeleri bütün politik 
düşünce ve duygulardan arınarak ortaya koymak ge
rekmektedir. 

Bu noktadan hareketle, öncelikle Türk Sayıştayı-
nın bilimsel düzeyde ve gerçek anlamda etkin de
netime yönelmesini gölgeleyen «araç» sözcüğü için
deki engelleyici ve yetersiz unsurları aşağıdaki sıraya 
göre almak ve bunları kendi bünyelerinde değerlen
dirdikten sonra da probleme çözüm bulacak sapta
ma ve önerileri ortaya koymak, öyle sanıyorum ki, 
daha uygun olacaktır. 

Bu cümleden olarak, etkin denetimin en önemli 
araçlarını teşkil etmesi gereken, yasa, tüzük, yönet
melik ve kararnamelerle sair mevzuat hükümlerin
den bazılarının tedvin ve düzenleme tarzından baş
ka, anlam, uygulama veya sonuçları bakımından da 
devlet hazinesini zarara uğratıcı nitelikte olduğu sap
tanmakta ve bunların düzeltilmesi için 832 sayılı Sa
yıştay Yasasının 25 ve 88 nci maddeleri hükümle
rine dayanılarak, Sayıştay Genel Kurulunca alınan 
ve 3 aylık ya da süresiz raporlarla Cumhuriyet Se- » 

natosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarına ayrı ayrı 
sunulan ayrıntılı kararlar Parlamentoca görüşme ko
nusu dahi yapılamamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, lütfen toparlayın ko
nuşmanızı. 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Devamla) — 
Toparlayayım Sayın Başkanım. 

Hazineyi temsil eden ve her yönüyle etkin deneti- -
min sağlanmasında Sayıştaya yardımcı olması gere
ken Maliye Bakanlığının; özellikle son yıllarda, bu 
Anayasal kuruluşun yanında değil, karşısında yer al
mak için âdeta bir mücadele verdiği görülmektedir. 

Bu itibarla, anılan bakanlık, genel nitelikteki 
mali uygulamalara yön verici, taraflara yasal hak 
ve eşitlik sağlayıcı, bütçe gelir ve giderlerini yasa 
sınırları içerisinde düzenleyici ve nihayet devlet para 
ve mallarının çalışmasını ve israfını önleyici nitelikte 
olan ve süratle sonuçlandırılması gereken Sayıştay 
kararlarına ve ilamlarına saygı duymadığı ve bunla
ra aykırı genelge ve emirler yayınlamaktan vazgeç
mediği sürece polisiye yetkileri bulunmayan Sayışta
yın etkin denetimde başarılı olacağı düşünülemez. 

Sayın üyeler, siyasal yönden demokratik Cum
huriyeti, ekonomik yöndense, karma ekonomik dü
zeni benimsemiş olmamız denetime tabi üç ayrı 
anagurubu karşımıza çıkarır. Kamu kesimi, KİT'ler 
ve özel girişim. Bildiğiniz gibi, kamu kesimini Sa
yıştay, KİT'leri, Kamu İktisadi Teşebbüslerini Yük
sek Denetleme Kurulu ve özel girişimiyse Maliye Ba
kanlığı Hesap Uzmanları Kurulu denetler.. 

KİT'lerin denetimi, bir çok Avrupa ülkelerinde 
gördüğümüz gibi, Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda 
ve Belçika'da Sayıştayca yürütülür. Bununla ilgili ya
sa teklifi çalışmalarımız öyle sanıyorum ki önü
müzdeki ay içerisinde huzurlarınıza gelecektir. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin, müd
detiniz doldu çünkü. 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Devamla) — 
Ayrıca Sayıştay ve Sayıştaylıların esenliği ve daha 
dinamik bir biçimde, etkin bir biçimde çalışmalarını 
amaçlayan bir yasa teklifi, naçiz bir başkanı bulun
duğum Sayıştay Komisyonumuzca ele alınmış, gün
deme getirilmiş ve görüşülmeye devam etmektedir. 

Sayın Sayıştaylılar, değerli meslektaşlarım; kemi
yet ve keyfiyet bakımından en pahalı kişiler Sayış-
tayda toplanmıştır. O denli pahalı ki, işgücü hiç bir 
dairede yoktur. Siyasal açıdan şartlanmamış, pırıl 
pırıl kafa ve gönüllere sahip olan, sizlere büyük gö
revler düşmektedir. Sizlerden, yasaların size yükle-
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miş olduğu^ adına klasik denetim dediğimiz uygun
luk ve verimlilik denetimini de aşarak; ülke sorun
larına makro düzeyde inerek, Parlamentoya ışık tu
tacak raporlar sunmanızı bekliyoruz. Petroldan güb
reye, bankacılıktan dış ticarete ve sağlıktan bayın
dırlığa dek tüm sorunları içeren, somut verilere da
yalı raporlar getirmenizi bekliyoruz. 

Tüm Sayıştaycı arkadaşlarımın kafa ve gönül ya
pılarını bildiğim için, önümüzdeki günlerde bu ağır
lıkta raporları Yüce Meclislimize sunacaklarına ina
nıyor, 1980 mali yılı Bütçesinin Sayıştay ve Sayıştay-
cılara hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, tümünüzü en
gin saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdinç. 
Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Sayıştay Başkanlığı bütçesinin bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

• 101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 125 560 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 İnceleme, Yargı ve Karar Hiz
metleri 334 170 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
.edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarınla Dağıtı
lamayan Transferler. 10 440 000 

BAŞKAN — Önerge vardır, okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerek
çeyle kabulünü arz ve teklif ederim. 

Giresun 
- M. Kemal Çilesiz ' 

Alt 
Proğ- Proğ- Ödenek Faaliyet Harcama Kalemi 

Daire ve Ku- riaım ram Türü Türü Yüz- On- Bir-
rumun adı Kodu Kodu Kodu Kodu 1er 1ar 1er Miktar 

Düşülen Sayıştay 900 05 

Eklenen Sayıştay 900 05 

3 521 

522 

960 

960 

9 250 000, 

9 250 000 

Gerekçe : Geçen ve eski yıllara ilişkin borçların 
yıl içinde ödenebilmesi için, 900-05-3-521-960 harca
ma kaleminden 9 250 000 TL.'sı düşülerek, aynı prog
ram ve alt program içinde yeni aıçılaoak, «522- diğer 
geçen ve eski yıllar karşıliklı borçları» faaliyeti, «960-
borç ödemeleri» harcama kalemine aktarılması ge
rekmektedir. v 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan-

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor. 

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

Bölümü tekrar okutuyorum : 

Bölüm 

900 Hizmet Programlarına 
lamayan transferler 

Lira 

dağıtı-
10 440 000 TL. 

BAŞKAN — Okunan bölümü kabul edilen deği
şik şekliyle oylarınıza sunuyorum": Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
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D) ANAYASA MAHKEMESI BAŞKANLıĞı 
BÜTÇESI 

BAŞKAN — Programımıza göre Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı Bütçesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde grupları 
ve şahısları adına söz alanları okuyorum: Milli Selâ
met Partisi Grubu adıma Sayın Şener Battal, Cum-
huriye Halk Partisi Grubu adına Sayın Doğan Gü
neşli, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

- Nevzat Kösoğlu, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Cevdet Akçalı. 

Şahısları adına, lehinde Sayın Mehmet Çatalbaş, 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu; aleyhinde Sayın Mu
ammer Aksoy, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın 
Ali Ak; üzerinde Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın 
Şükrü Sütün. 

~ Söz sırası, Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sa
yın Şener Battal'da. Buyurun Sayın Battal. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayıştay Bütçesindeki ifadelerimi tekrarlıyorum. 
Geçen sene söyledim; Anayasa Mahkemesi, Yargı
tay, Sayıştay, Danıştay yüksek mahkemeler, tek büt
çe kalemi olarak tartışmalıdır. Bunu tekrarla ifa 
de ediyorum. Çünkü geçen sene . söyledim, «Evet» 
dendi, bu sene yine bir evvelki yılın kopyası program 
yapılmış. Onun için tekrar etmekte zaruret görüyo
rum^ 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin hayırlı, uğurlu 
olmasını istiyorum. 

Kanunların Anayasaya uygunluğu bakımından 
Anayasa Mahkemesi hukuk denetimi bakımından 
faydalı bir kuruluştur. Henüz kamu hukukunda Ana
yasa Mahkemesinin fonksiyonlarının tartışılması de
vam ediyor; ama Türk toplumu artık Anayasa Mah
kemesini benimsemiş bulunmaktadır. Geçen seneki 
temennilerim arasında bina meselesiniin halledilmesi, 
bir Anayasa Sarayı yapılması, böylelikle parlamenter 
demokrasinin bir sem/bolü olarak saygı bakımından 
son derece faydalıdır. Anayasa Mahkemesinin Büt
çesinin tatminkâr olması, orada kadrosuyla fedakâr
ca hizmet eden Anayasa Mahkemesi üyelerine ge
rekli kolay çalışma imkânları sağlanmalıdır. 

Bu arada bütün partilerden önemli bir ricada bu
lunacağım, o da şu .--Geçen yıl, evvelki yıl Anayasa 
Mahkemesi üye seçiminde partiler anlaşamadı. Bu 
anlaşma ile çözülürdü, bir parti belli bir ismi, diğer 
parti de belli bir ismi verip Anayasa Mahkemesine 

gönderebiM .Anüaışıma atayınca hiç kimse gideme
di. Onun için önümüzdeki günlerde Anayasa Meh-
kemesi üye seçimi olacak. Anayasa Mahkemesine en 
faydalı olacak isimler üzerinde partilerin ciddi bir 
işbirliği yapmalarını, grup yöneticilerinin konuyu 
büyük bir anlayışla ele almalarını temenni ediyorum 
ve böylece Anayasa Mahkemesinin noksanını sağla
mış oluruz. Bu temennimi grup yöneticilerinin bü
yük bir dikkatle incelemelerini ayrıca rica ediyorum. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin milletimize ve 
Anayasa Mahkemesi camiasına hayırlı, uğurlu olma
sını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
GHP Grubu adına Sayın Doğan Güneşli, buyu

run efendim. 
CHP GRUBU ADINA DOĞAN GÜNEŞLİ 

(Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesinin 1980 Mali Yılı Bütçesi üze
rinde CHP Grubunun görüş ve dileklerini belirleme
ye çalışmak için huzurumuzda bulunuyorum, 

Bütçe görüşmelerinin anagayesi, bütçesi görüşü
len kurum veya kuruluşun siyasal, sosyal ve ekono
mik, alanlardaki yeri ve kendilerine verilen önem üze
rinde durmaktır. 

Toplumda kendilerine verilen görevlerin daha iyi 
yapılabilmesi yollarını araştırmak, daha iyi görev 
yapılabilmesinin gereklerini de temin etmektir. Bu ne
denle de konuşmalarımizın ağırlık noktasını bu anla
yışa yönelterek bugüne kadar alışılagelmiş klasik gö
rüşmelerin dışına çıkmaya çalışacağız. Alışılagelmiş 
konulara ise çok kısa olarak değinerek geçeceğiz. 

Anayasa Mahkemesi kuruluş olarak toplumdan 
soyutlanamaz. Anayasa Mahkemesi kuruluş olarak, 
Anayasadan, anayasal tüm kuruluşlardan ve özellikle 
yasama ve yürütme organlarının işlevlerinden ayrı 
düşünülemez. Bu düşünceler altında önce belirttiği
miz klasik bütçe görüşmelerinde yıllarca söylenmiş 
sözleri bir iki cümle ile tekrar edip, ondan sonra ana-
fikre geçmeye çalışacağız. 

Anayasa Mahkemesinin neden doğduğu, tarihi 
süreç içinde gelişimi, anayasalarda yer alışı, yer alma
sının doktrinde gerekli mi gereksiz mi olduğu müna
kaşaları, görevleri, tarihçesi 1961 yılından beri yapı
lan bütçe görüşmelerinde dile getirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin dertleri, yer sorunu, per
sonel sorunu, üye seçimi sorunu, kırtasiye sorunu, 
maaş sorunu, araç sorunu da her bütçe görüşmelerin
de söylenmiş ve bugüne kadar da söylenegelmiştir. 
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Anayasa Mahkemesine eleştiriler getirilmiştir, Mah
kemenin âdeta layüsel oluşu, kanun koyucunun ye
rine geçmesi, kararlarının doğruluk derecesinin tar
tışılabilir olması, kararlarının gerekçelerinin açık
lanmadan basına yansıması, kararlarının denetleme 
organlarının bulunmaması gibi. 

îşte Anayasa Mahkemesiyle ilgili olarak bugüne 
(kadar yapılan bütçe görüşmelerindeki anafikir bun
lardır. Tüm bunlar, üzülerek söylüyorum ki, bugü
nün Türkiye'sinde şekilsel temenniler ve eleştiriler
den ileriye geçmeyen hususlardır. Anafikre şu soru
larla girmek istiyorum huzurunuzda:" Anayasa Mah
kemesinin, kendisine verilen görevleri Anayasa doğ
rultusunda yerine getirebilmesi için onun çalışma 
koşullarını tam olarak sağlayabildik mi, Anayasanın 
emrettiği kurallara tüm siyasi partiler olarak ne den
li saygılı olduk, bugüne kadar ve Anayasa gereği bu 
çatı altında bulunduğumuzu unuttuğumuz anlar ol
du mu? 

Bu soruların cevabını tüm vicdan rahatlığı ile 
müspet olarak verebiliyorsak, Anayasa' Mahkemesi
ni esasta eleştirebiliriz; veremıiyorsak, Anayasa Mah
kemesini değil kendimizi eleştirmemiz gerektiği ka-
nısındayımı 

Anayasa Mahkemesinin toplumdan soyut olarak 
ele alınmasının mümkün olmadığını arz etmeye ça
lıştım. Toplum, bugün en acı günlerini yaşamaktadır, 
toplum rahatsızdır, toplum terör, anarşi ve ekono
mik bunalımdan boğulma noktasına gelmiştir. Bura
da müsaadenizle kısmen içinde bulunduğum, kendim 
görerek inandığım ve kısmen de çok iyice tetkik et
tiğim bazı olayları saymak gereğini duyuyorum. Bu 
dli seçerken de kendi seçim çevrem olarak düşünmü
yorum, devamlı temasım olan bir il olması ve ayrı
ca da Adalet Partisi azınlık hükümeti kurulmadan 
önce hiç olay olamayan bir il olması nedeniyle bu 
misalleri vermeye çalışıyorum. 

2 . 2 . 1979 günü saat 14,30 sıralarında Kırşehir' 
de Özgür Sokakta, Orhan Toklucu adında 14 yaşla
rındaki bir çocuk, arkadaşı Kırşehir Cumhuriyet Halk 
Partisi Merkez İlçe Başkanı Kemal Akpınar'ın oğlu 
İsmet Akpınar ile bilya oynarken sağ teröristler 
tarafından vuruluyor. Hedef yok, rastgele bir vurma. 
Ancak üzerinde burada durduğumuz konu, Kırşehir 
îli en olaysız iken, AP azınlık Hükümetinin kurulma
sıyla Sağ terörle ilgili olarak olayların yükseliş gös
termesi ki, AP azınlık Hükümeti kurulduktan sonra 
Kaman'da Ceza Hâkiminin evine patlayıcı madde 
atılıyor; 13 Aralık 1979 günü Cumhuriyet Halk Par-
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1 tisi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tevril Özer'in kam-
I yonu, çarşıda, içine odun doldurulmak suretiyle ya-
I kılıyor.. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Ne alâ-
' I kası var Anayasa Mahkemesi Bütçesiyle bunların?. 

I BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. Lütfen mü-
1 dahale etmeyin, (AP sıralarından, «>Bu bütçe ile ne 
I alakası var» sesleri) Lütfen oturun yerinize efendim, 
I müdahale etmeyin. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — 31 Aralık 1979 
I günü Cumhuriyet Halk Partisi îl Encümen Üyesi... 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Halk 
I Partisi Hükümeti zamanında kaç kişi öldü Kırşehir' 

de? 
I BAŞKAN — Yerinize oturun, yerinize oturun 
j efendim, Efendim, yerinize oturun. Siz de çıkar, o 
I şekilde konuşursunuz. Her hatip kendisine göre ko-
I nuşacak. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Hasan Uğur-
I lu'nun dükkânına patlayıcı madde atılmış ve bir mil-
I yondan fazla zarar doğmuştur. (AP sıralarından, «Ne 
I alâkası var» sesleri) 
I Kaman'da Cumhuriyet Halk Partili olarak bili-
1 nen dükkânlara bildiriler dağıtılmış ve üzerine, «Ya 
I tam susturacağız, ya kan kusturacağız») diye yazılmış

tır. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — «Yakın-

I da kızıl güneş doğacak» diyenlerden de bahset. 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Kırşehir'de 

I halk huzursuzdur. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Değil, 

I huzurludur. Halk Partisi devrinden daha huzurludur. 

I BAŞKAN — Sayın Güneşli, Sayın Güneşli, Ana-
I yasa Mahkemesi Bütçesi görüşülüyor, o mevzu üze-
! rinde konuşun lütfen. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Sayın Baş-
I kan, ben baştan girerken, Anayasa Mahkemesini top-
I lum olaylarından soyutlayamayacağımızı belirterek, 
I sonunda irtibatın olduğunu size kanıtlayacağım. Hiç 
I merak etmeyin. , 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Siz boz-
I dunuz Kırşehir'in huzurunu. 
I DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Failleri bulu-
J nan son öldürme olayının dışında hiçbir fail bulun-
I mamıştır. Kırşehir'de, AP azınlık Hükümetinin ku-
I rulduğu andan itibaren Kırşehir gibi ufak bir ilde 
I atama lOO'ün üzerindedir. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (KırştMr) — Say ba-
I kalım Sayın Güneşli, 100 'ün üzerinde mi? 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun... 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Yalan 

söylüyor. 
BAŞKAN — Ama, şimdi hatihin konuşmasını ta

bip etme imkânı vermiyorsunuz. Oturduğunuz yer
den mütemadiyen müdahale ederseniz olmaz. Lüt
fen bırakın, Başkanlık konuşmayı takip edebilsin. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Yalan 
söylüyor, konuyu sap'tırırıyor. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Demek ki... 
BAŞKAN —Sayın Güneşli, şimdi bu asayiş mev

zuları... 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Ana

yasa Mahkemesi üzerinde konuşsun. 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Anlatacağım 

efendim. 
BAŞKAN — Lütfen susun efendim, müdahale 

etmeyin. 
Asayiş mevzuları İçişleri Bütçesi görüşüldüğü za

man söylenir. , 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 

Anayasa ile bağlantısını kuracağım. 
ıBAŞKAN — Efendim, bağlantıyı kuruncaya ka

dar, siz, Meclisin çalışmasını da engelleyeceksiniz. 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Hayır efen

dim. 
BAŞKAN — Onu da dikkate almak mecburiye

tindesiniz. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Ne ala

kası var? 
BAŞKAN — Efendim, yalnız siz sebep oluyorsu

nuz bu müdahalelere devamlı. Tahrik etmeyin o ka
dar, bırakın. 

Devam edin efendim. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Şimdi

ye kadar nerede idin? (AP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen susun, müdahale etmeyin. 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Kamu perso

neli 'huzursuzdur. Açığa almaların hiçbir gerekçesi 
olmamaktadır. (AP sıralarından, «Sizin zamanınızda 
neler oldu kaç kişi öldü» sesleri) 

Bu olayları anlattıktan sonra, toplumdaki bu hu
zursuzluğu belirttikten sonra, ekonomik olaylarla il
giye geçmek zorundayız. Enflasyon, fiyat anarşisi, 
geçim sıkıntısı; bu durumda tüm anayasal kuruluşla
rın görevleri vardır. En önemli görev ise, Parlamen-

' to ve yürütme organına düşmektedir. Parlamento ve 
yürütme organı görevini yapacak, Anayasaya uygun 
olarak görevini yapacak, ondan sonra sıra yargı or
ganlarının denetimine gelecektir. 

Biz, kendimizin burada bulunmamızı temin eden, 
Anayasaya uygun hareket edeceğiz. Sonra diğer ku
rumların görevini tam anlamıyla yapıp yapmadığını, 
yapamıyorlarsa nedenini araştırıp, onlara daha iyi 
görev yapabilme imkânım nasıl hazırlayacağımızı dü
şüneceğiz. 

Türkiye'de şu verdiğimiz örneklerde yürütme kar
gaşası vardır. Tüm siyasal partilerin bugüne kadar 
olan görüşmeleri ve son, Mecliste bütçe üzerindeki 
genel konuşmalarındaki fikirleri anayasal düzenden 
yanadır. Türkiye, demokrasiye ve Anayasasına bağ
lı bir ülke; sonra, her siyasi parti bir diğerinin Ana
yasayı ihlal ettiğini iddia eder durumdadır. Her si
yasal parti, iktidarın, Türkiye Cumhuriyetinin iiktıi-
darı olması gerektiğini savunuyor; sonra, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Hükümeti olmayıp yanlı ha
reket ettiğim, karşılıklı olarak, türlü, çeşitli suçluyor
lar birbirlerini. O zaman, demokraside yeni bir kav
ram doğuruyoruz: Devletin iktidarı, devletin değil 
parti veya partilerin iktidarı kavramı; Türkiye Cum
huriyetinin Meclisi, parti veya partilerin meclisi. 

Türkiye'de, geçmişten bugüne kadar, yürütme, 
kendisinin bazen devletin yürütme organı olduğunu 
unutmuş gibi görünerek sözler söyleyebilmiştir. «İti 
ite kırdıracağız», «Yollar yürümekle aşınmaz», «Ana
yasa manayasa tanımayız, dümdüz eder geçeriz», 
«Bu Anayasa ile devlet idare edilmez»... 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bu hakkı değil bu
nun. (AP sıralarından gürültüler) 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Bu sözlerde, 
bugünkü şikâyetlerde, bugünkü rahatsızlıklarda, ana
yasal ve Anayasa kuruluşlarına esasta inanmamanın 
üzüntüsü vardır. 

HALİT DAĞLI (Adana) — Ama biz saygılıyız. 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Bizler yasa

ma. .< 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, İçtü

züğün 62 nci maddesini lütfen tatbik edin. Konu üze
rinde konuşmadığı vaıkit Sayın Başkan konuya davet 
eder, gelmediği vakit... 

BAŞKAN — Konuya davet etti Başkanlık ve ko
nu içinde devam ediyor. 

.Buyurun efendim, konuya devam edin. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Güneşli, 

utananlara söyle, utanmayanlara söyleme. 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Bizler yasa

ma meclisinin üyeleri olarak hiç kusurlu değil mi
yiz? Şu mukaddes çatı altında birbirimize söylediğimiz 
sözler, yaptığımız hakaretler bizlere, yakışacak nite--
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İlkte midir ve şu meclis çalışmaları içinde bütün gü
cümüzle kendimizi çalışmaya vermemiz gerekirken, 
son zamanda bir usul daha çıkarıp iktidar olarak 
Meclis çalışmasını engellemeye çalışmadık mı? 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Siz kaçmadınız 
mı Meclisten?... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. (AP 
sıralarından gürültüler) 

Devam edin.; 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Siz de Meclisi çalış-

tırmaıdınız. 
BAŞKAN — Çok müdahale ediyorsunuz, müda

hale etmeyin lütfen. Hatip bitirsin konuşmasını. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Yasama gö
revi ve demetim görevi yapan Millet Meclisi, yürütme 
görevi yapan yürütme organı, görevini tam olarak 
yerine getirdiği zaman, öyle tahmin ediyorum ki. -ve 
Anayasayı, özgürlükçü demokrasiyi içine aindıkidiiği 
zaman, sizin şikâyet ettiğiniz Anayasa Mahkemesinin 
vücuduna lüzum kalmaz esasen Türkiye'de. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Başkanı bile gelmi
yor Meclise. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Devamla) — Tarafsız or
ganlara, anayasal kuruluşlara saygı duyalım. (AP sı
ralarından gürültüler) 

Unutmayalım ki, bir gün tarafsız olmasından en 
çok şikâyet edenler o mahkemenin bu vasfından ya
rarlanabilecektir. 

Bu düşünceler altında Anayasa Mahkemesi Büt
çesinin Anayasa Mahkemesine, tüm Türk Ulusuna 
hayırlı olmasını diler, Grubum ve şahsım adına he
pinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneşli. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Nev

zat Kösoğlu. 
MUSTAFA EŞRBFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, sayın konuşmacı konuşmasında yanlış, mak
satlı, ters beyanlarda bulunmuştur. Kırşehir'de 100' 
ün üstünde tayin yapıldığını söyledi; eğer şu anda 
100'ün üzerinde tayin yapılmışsa ben milletvekilli
ğinden istifa ediyorum, o da istifa ediyor mu? (CHP 
ve AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müzkerelerin usulünü boz
mayın, lütfen oturun, devam ediyoruz konuşmalara. 

MUSTAFA EŞRBFOĞLU (Kırşehir) — Ben ha
zırım istifa etmeye, o da hazır mı? Cumhuriyet sav
cısı ve kaymakamı... 

BAŞKAN — Efendim, bu Parlamentoda konuşu
lan.., 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Kayma
kamı değiştirmek için adam öldürtmüşlerdir bu CHP' 
liler.. 

BAŞKAN — Bu Parlamentoda konuşulan her sö
zü hassas teraziyle tartarsak çok zorluk çekeriz, gram 
bile bulamayız. 

Buyurun devam edin efendim. 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; şah
sım ve Grubum adına Yüce Heyetinize saygılarımı 
sunarımı 

1961 Anayasası, 145'ten 153' ncü maddesine ka-
darki bölümünde, Anayasa Mahkemesini tanzim et
miştir. Buna göre bu yüksek mahkeme, kanunların ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin' Anaya
saya, Anayasa değişikliklerinin de Anayasada göste
rilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler. Ayrıca 
bu mahkeme «Yüce Divan» sıfatıyla da görev yapar. 
Böylece yasama gücünün hem işleyişi, hem de vazet
tiği kanunların üstün hukuk kurallarına uygunluğu
nun denetimi bu mahkemeye verilmiş bulunmakta
dır. 

Bu denetim nasıl olacakta? Anayasamızın tanzi
mine göre, Cumhurbaşkanı, siyasi part'i grupları, üni
versiteler gibi tahdidi olarak tadat edilmiş olan bazı 
müesseseler, yasama organından çıkan kanunların 
Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile iptal davası 
açabilecektir. Ayrıca, dava sırasında hakkında uy
gulanacak kanun maddesinin Anayasaya aykırı oldu
ğu düşüncesinde olan kimse, bu hususu mahkeme-
de ileri sürebilecek, eğer mahkeme bu iddiayı ciddi, 
tahkike değer bulursa Anayasa Mahkemesine gönde
rebilecektir. 

Anayasa Mahkemesi 15 asil ve 5 yedek üyeden 
kuruludur. Kararları kesindir ve gerekçe yazılmadan 
açıklanmaz. 

Değerli üyeler, biliridiği gibi bu müessesemiz di
ğer bir kısımları gibi belli bir dönemdeki reaksiyo
nun eserimdir. Hatırlanacağı gibi 1960 öncekinde mu
halefet Ve bir kısım basın, büyük ölçüde Anayasaya 
aykırılık veya Anayasa çiğneniyor propagandaları 
yapmış ve bunun yankıları 1961 Anayasasına bu mü
essesesinin tanzimi şeklinde in'lkas etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, • aslında milletimiz bu 
müessesenin temsil ettiği manaya ve yüklenmiş oldu
ğu fonksiyona yabancı değildir. Kültürümüz bu ma
naya derinliğine sahip olduğu gibi, hukukumuz da 
ıbu fikri gerçekleştiren bir müesseseye sahip olmuş
tur. Temsil edilen mana ve fikir, yasama gücünün üs-
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tün hukuk kuralları karşısında sınırlandırılması dü
şüncesidir. Yasama gücü her türlü kanunu yapar, 
kararı verebilir; ama bunlar üstün hukuk kurallarına 
aykırı olamaz. Bu hususu şuur olmaktan fiile inti
kal ettirebilmek için de bir denetim müessesesi var 
olmalıdır. 

İşte Cumhuriyet öncesi imparatorluk dönemimiz
de bu ışuur, padişahın yasama gücünün mutlak oldu
ğu, ancak şeriate aykırı hüküm vazedemeyeceği; 
onun kurallarıyla bağlı olduğu şeklinde vardı ve çok 
güçlüydü. Bu hukukun üstünlüğü, üstün hukukun 
kurallarıyla bağlı olma şuurunu fiilen gerçekleştiren 
hukuki müessese de Şeyhülislamlık idi. Bu müesısese 
Şeyhülislamların kati edilemeyeceği, azledilemeyeoeği 
şeklinde büyük garantilere sahipken, fonksiyonunu bü
yük ölçüde yerine getirmiş, ancak,, zaman içinde ga
rantilerini de, fonksiyonlarını da ciddi ölçülerde kay
betmiştir. 

ıBu konuda böylesine eski ve köklü bir müessese ve 
geleneğimiz varken, Anayasa Mahkemesinin kurulu
şunda bunun hiç farkına varılamamış olması, bun
dan hiç söz edilmemiş olması calibi dikkattir. Bu
günkü kültür seviyemizin ve taklit alışkanlığımızın 
düşündürücü bir tezahürüdür. 

Değerli üyeler, Anayasa Mahkemesinin çalışma
ları ve yapısı çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Mü
essese, 634 parlamenterden kurulu Türkiye Büyük 
•Millet Meclisinin yanılması veya gücünü suiistimal et
mesi ihtimalleri üzerine kurulmuştur. 

Kanun tasarısı ve tekliflerinin Meclislerdeki mü
zakerelerinde şüphesiz ki, hu açıdan da değerlendir
me yapılmaktadır. Meclisin ihtisas komisyonlarından 
birisi olan Anayasa Komisyonunda özellikle bu açı
dan inceleme yapılır. Senatoda bu iş ayrıca tekrar
lanır. Bütün bu prosedüre rağmen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yanılmış olabilir, hata etmiş olabilir 
ihtimaline binaen bu mahkeme kurulmuştur. 

Tabii ki, şu soru daima varit olacaktır; bu kadar 
ince yanılma payları düşünelerek bu müessese kurul
muş, peki bu mahkemenin yanılma ihtimali hiç dü
şünülmemiş midir? Bu soruya müspet cevap veremi
yoruz. 

Bu sebeple hukukçular haklı olarak Anayasa Mah
kemesi kararlarına karşı bir terdit yolu açılmasını is
temektedirler. Böylece karar kesinleşmeden önce Yük
sek Mahkemenin karar üzerinde bir daha düşünmesi 
imkânı sağlanmış olacaktır. Özellikle oybirliğinin 
sağlanamadığı kararlarda bu ihtiyaç daha açık ve za
ruridir. 
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ıBöyl'e bir imkân yüksek mahkeme kararları ko
nusunda bir başka mahzuru da kısmen önleyebilecek
tir. Yüksek mahkemenin ilke kararları arasında za
man zaman çekişmeler görülmekte, kararlardaki is
tikrar unsuru zedelenmektedir. 

»Bir misal vermek gerekirse, 1969 tarihinde siyasi 
partilere Hazine tarafından yardım yapılmasında Ana
yasaya aykırılık olmadığı kararını vermiş olan Yük
sek Mahkeme, 1971 tarihli bir başka kararında siya
si partilere Devletçe yardım yapılmasında Anayasa
ya aykırılık görebilmiştir. Terditli bir mahkeme yo
lu, kararların yeniden incelenmesini sağlayacağı için, 
faydalı olabilecektir. 

Mevcut statü içinde imkân olarak bu mahkeme
ye seçilecek hâkimlerin seçimlerindeki hassasiyet kal
maktadır. Eğer bu insanlar, Türkiyem'izin bugünkü 
şartlan içerisinde Mecellenin tarif ettiği hâkimlik 
şart ve vasıflarını haiz iseler, o zaman mesele büyük 
ölçüde çözümlenmiş olabilecektir. Bu vasıfları haiz 
hâkimlerde ideolojik ve siyasi tercihlerin söz konu
su olamayacağı tabiidir. 

Özellikle çok hassas olmamız gereken bu açıdan 
meseleye bakınca bu mahkemeye gelecek olan, seçi
lecek olan üyelerin sadece hâkimlik mesleğinden gel
melerinin şart olarak koşulmasını faydalı mütalaa et
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktaya daha işaret 
edilmelidir. Türk kamuoyunda Anayasa Mahkeme
sinin ıMeclisler yerine kaim olarak kanun yaptığı çok 
kereler söylenmiştir. Böyle bir değerlendirmenin doğ
masına fırsat vermiş olmak anayasa nizamımızı ze
delemiştir. 

Anayasa Mahkemesinin kararlarında çok -tartışı
lan ve gerçekten çözüme kavuşturulması gereken bir 
diğer husus, kanunların 'şekil bakımından incelenme
si meselesidir. Şekil yönünden verilen iptal kararları, 
hazan esas hakkındaki iptal kararlarından çok daha 
ağır neticeler doğurmaktadır. 

Mesela, bilindiği gibi Devlet Güvenlik Mahke
meleri Kanununun 1 nci ve 6 ncı maddelerinin bi
çim yönünden iptal edilmesiyle o gün bu gündür ka
nun fiilen ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunda bu maddeler hakkında 
görüşme açılmadan oylamaya geçilmiş olması, şekil 
yönünden iptale yol açmıştır. 

Bu 2 maddenin iptali ile aynı kanunun diğer mad
delerinin artık uygulama yeri kalmadığından bahisle 
onların da, yani kanunun tümünün iptali neticesine 
gidilmiştir. Hakkında müzakere açılmadı diye iptal 
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edilen ibu maddeler, yani ve 1 nci ve 6 ncı maddeler 
kelime kelime Anayasanın 136 ncı maddesinin tekrarı 
malhiyetindeldir. 

Demek ki, Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 136 
ncı madde muhtevasını bir başka kanun vesilesiyle 
Anayasaya aykırıdır d'iye iptal edebilmiştir. 

Velhasıl, basit bir usul ihatası, esası hiçbir suret
te etkilemeyen bir şekil meselesi hem Anayasanın bir 
madde muhtevasını Anayasaya aykırı bulmak gibi 
komik, hem de ülkenin zaruretini çektiği bir müesse
sesinin fiilen ortadan kaldırılmasını intaç gibi çok za
rarlı bir sonuç doğurabilir. 

Değerli üyeler, biz bu sebeplerle Anayasa Mah
kemesinin şekil yönünden yapacağı çalışmaların isti-
şari mahiyette olması gereğini ifade ediyoruz. Ayrı
ca, ilke kararlarında yukarıda ifade ettiğimiz istik
rarsızlığı da önlemek bakımından karar nisabının de
ğiştirilmesini ve asgari 2/3 çoğunluk esasının getiril
mesini faydalı mülahaza ediyoruz. 

Bu düşünceler içinde bütçenin hayırlı olmasını di
liyor, Grubum ve şahısım adına tekrar saygılarımı 
sunuyorum. (AP ve MHP sıralarından alkışlar). 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Cevdet Akçalı. 
IBuyurun Sayın Akçalı. (AP sıralarından alkışlar). 

AP GRUBU ADINA CEVDET AKÇALI (Ada-
rta) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Ana
yasa Maihikemesi Bütçesi üzerinde Adalet Partisi, 
Grubunun görüş ve temennilerini anlatmak üzere söz 
almış bulunuyorum, 

Bugüne kadar gerek bütçe görüşmeleri sebebiyle 
ve gerekse çeşitli vesilelerle Yüce Meclisin sayın üye
lerinden bazıları Anayasa Mahkemesi hakkındaki gö
rüşlerini Yüce Meclisin bilgilerine sunmuştur. Bu gö
rüşlerden bazılarında' Anayasa (Mahkemesini eleşti
ren, onun kararlarını tenkit eden kısımlar olmuştur. 
iBu tenkitlerin değerlendirilmesinde bazan ıburada 
kokuşan sayın üyenin Anayasa Mahkemesine karşı 
olduğu ve hatta ona karşı hasmane tutumlara girdi
ği gibi haksız sonuçlara Varılmıştır. 

Sözlerime başlarken şunu açıklamak zorunlulu
ğunu duyuyorum ki, Adalet Partisi Anayasa Mahke
mesinin varlığına, kuruluşuna karşı değildir. Yüksek 
yargı organı olarak, bir Anayasa kuruluşu olarak, 
Adalet Partisi onun manevi şahsiyetine ve üyelerinin 
kişiliklerine saygılıdır. Bununla birlikte Adalet Par
tisi inanmaktadır ki bu saygı ve yüksek yargı organı 
olması niteliği, hiçbir zaman onun tenkitten masuni- -
yeti, ^eleşterilemez olduğu sonucunu doğuramaz. Bi-
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lakis Anayasa Mahkemesi ve onun sayın mensupları
nın kendilerini eleştirilemez kabul etmeleri bu Ana
yasa kurumunun yüceliğine gölge düşürür. Tenkit
lerin Anayasa Mahkemesi düşmanlığı kabul edilme
si, onun misyonu ile ters düşer. Bu yönden biraz son
ra arz edeceğimiz eleştirilerin Anayaısa Mahkemesine 
karşı bir tutumu değil, onun Anayasanın ve demok
ratik hukuk devletinin bir organı olması arzu ve te
mennisinden ibarettir. 

Muhterem milletvekilleri, bugüne kadar Anaya
sa Mahkemesi çeşitli yönleriyle eleştirilmiştir ve hat
ta eleştiriler bazan müşterek bir arzuya dönüşmüş, bu 
sebeple de Anayasamız değiştirilrriiştir. 

Anayasamızın, Anayasa Mahkemesi kararlarının 
gerekçesiyle birlikte yayınlanmadan açıklanamayaca-
ğı hükmünü taşıyan 152 nci maddesiyle, Anayasa 
Mahkemesinin Anayasa değişikliklerini sadece şekil 
yönünden inceleyebileceğine dair 147 nci maddesin
de yapılan değişiklikler bunlardan güzel misallerdir. 
ıBunun gibi, belki de ileride hakikaten Anayasa Mah
kemesinin karar ve tutumlarına yön verebilecek ve 
belki de günün birinde Anayasa değişikliğine müncer 
olabilecek pek çok eleştiri ve temenniler ileri sürül
müştür, sürülmektedir. Ben burada bu eleştiri ve gö
rüşlerin tamamını huzurunuza getirmek istemiyorum. 
Ayrıca, Sayın Arkadaşım Doğan Güneşli gibi bu fır
satı vesile ederek partizanlık yapmayacağım. Anaya
sa Mahkemesi gibi yüce bir konu görüşülürken Kır
şehir'de olan zabıta vakalarını sıralayarak konuyu ha
fife almayacağım. (AP sıralarından «Bra<vo» sesleri, 
alkışlar) 

Ben Yüce Meclisin sayın üyelerinin dikkatlerini 
önemli bir nokta üzerinde toplamak ve görüşlerimi
zi Anayasa Mahkemesinin .sayın üyelerine ulaştırabil
mek için Anayasamızın memleket gerçeklerine uy
mayan bir hükmünden ve Anayasa Mahkememizin 
hukuk devleti ilkelerine ters düşen bir kararından 
bahsetmek istiyorum. 

Muhterem üyeler, Anayasamızın 151 nci madde
si davalara bakmakta olan mahkemelere, uygulana
cak bir kanunun hükümlerini Anayasaya aykırı gör
mesi halinde Anayasa Mahkemesine başvurma hak
kını tanımıştır. Bu hakkın kullanılması bir süre ile 
kısıtlanmamıştır. ıBu sebeple de Anayasamız, Türk hu
kuk mevzuatının Anayaisaya aykırılığı iddiasını her an 
tartışmaya açık bırakmıştır. ilk bakışta fevkalade de
mokratik görünen bu hüküm, hakikat tulde hukuk 
devletinin, hukukun kesinliği ilkesini zedeler bir du
ruma dönüşmüştür. Bu hüküm, Türk hukuk mevzua-
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tını bir manada askıya almış, âdeta onun gerçerliliği 
üzerine bir tertip örtüsünün, bir şüphe örtüsünün ör
tülmesine sebep olmuştur.. 

Demokratik memleketlerin bir çoğunda anayasa 
mahkemesi Ve bu mahkemelere benzer yüksek yargı 
organları vardır. Bunlara da kanunları inceleme ve 
Anayasaya aykırı hükümleri iptal etme hakkı tanın
mıştır; fakat bü'tün anayasalarda bu hakkın kullanıl
ması ıbir süre ile sınırlandırılmıştır. Kanunlarda yazı
lı sürelerin geçmesinden sonra bir kanunun anayasa
ya aykırılığı iddiası artık tartışılmaz. Hatta Fransa' 
da kanunların anayasaya aykırılık iddiaları kanun ta
sarı ve teklifleri parlamentoca karara bağlanmadan 
önce incelenir. «Parlamentolar Yüksek Mahkemenin 
içtihadı yönünde konuyu inceler ve kararını verir. 
Kanun Parlamentodan çıktıktan sonra onun anaya
saya uygunluğu konusu bir daha tartışılmaz» hük
münü getirmiştir. 

Bu nokta kanaatimizce Türk Anayasasının bir zaa
fıdır. Yüce Meclisin sayın üyeleri takdir ederler ki, 
hükümlerinin Anayasaya aykırı olup olmadığı heran 
tartışılabilecek kanunlar müessiriyetini kaybederler. 
Kanunlar bu denli aisikida oldukça, bir memlekette hu
kuk düzenini ayakta tutmak çok güç ve hatta im
kânsızdır. Bu noktayı, Yüce Meclisin sayın üyelerinin 
dikkatini çekmek için söylüyorum. Anayasamızın bu 
maddesinin değiştirilmesinde bir fayda ve zaruret var
dır. Bu konu, bütçesini konuştuğumuz Anayasa Mah
kemesinin değil Yüce Parlamentonun işidir. Ümit ede
riz ki Yüce Parlamentonun büyük çoğunluğu bizim 
bu görüşümüze katılır ve Anayasamızın bu Türk hu
kuk mevzuatını süresiz askıya alan bu hükmünü kı
sa zamanda değiştirir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; yukarıdaki iza
hatı vermemizin sebebi, Anayasamızın tenkit ettiği
miz yukarıdaki hükmünün, Anayasa Mahkememizin 
bazı kararlarıyla daha da tartışılması gereken bir or
tama itildiğine işaret etmek içindir. Anayasa Mah
kemesi 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesini 2 defa iptal etmiş ve 2 iptalinde de birbi
riyle çelişkili 2 karar vermiştir. 

Bu kararlardan blrincis iride, ki bu karar 1969/19 
esas ve 19 Şubat 1970 tarihlidir; «Siyasi Partilere 
Hazineden para ödenmesi, ilkesi bakımından Anyasa-
ya aykırı değildir» denilmiştir. 

Aynı malhkeme ve hatta aynı üyeler almış olduk
ları diğer bir kararla, ki bu karar 2 sene sonra alın
mıştır, «Siyasi Partilere yardım yapılması, ilke bakı
mından Anayasaya a)'kıridır» demiştir. 

Yine aynı mahkeme başka bir kararıyla da kendi
sinin dahi kendi kararlarıyla bağlı olmadığını, kendi 
içtihadını kendisinin değiştirebileceği, ilkesini koymuş
tur. 

Sayın üyeler, çok dikkate şayandır ki, Anayasa 
Mahkememizin bu kararları Türk hukuk mevzuatını 
tamamiyle askıya almış, kanunlarımızın Anayasaya 
uygunluğu fikrini ve kesinliği ilkesini şüpheyle malul 
hale getirmiş, âdeta bir hukuk anarşisi, kanun zafiyeti 
kaosu, kanun otoritesi boşluğu sonucuna götürmüş
tür.. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri tartışmasız olarak ka
bul ederler ki, bir kanunun Anayasaya uygunluğu ke
sin değilse, onun Anayasaya uygun olup olmadığı 
tartışılıyorsa, o kanun kanun olma niteliğinden çok 
şey kaybeder. Kanun caydırıcı nitelik taşımaz, bu 
tip kanunlara dayanılarak verilen mahkeme kararla
rı, cezalar ve uygulama gücünü kaybeder, cezanın 
ıslah edici niteliği ortadan kalktığı gibi, muhatabını 
mağdurmuş gibi onu âdeta isyana teşvik eder. Böyle 
bir ortam da adaleti tesis, hukuk nizamını tesis imkâ
nı olmadığı gibi, bir hukuk boşluğunun, bir kaosun 
doğmasına sebep olur. 

Anayasa Mahkemesinin bu kararı ve yorumundan 
dolayıdır ki, Türk Ceza Kanununun aynı maddeleri
nin çeşitli defalar Anayasaya aykırılığı iddia edilebil
mekte, her defasında aynı maddenin Anayasaya ay
kırı olmadığı kararı verilmesine rağmen, aynı iddia
nın tekrarlanması kapLsı açık tutulmaktadır. İşte bu 
kararla, bir bükük anarşisi yaratılmıştır, hukuk ni
zamı, hukukun otoritesi zaafa uğratılmıştır, dediği
miz zaman, kastettiğimiz mana budur. 

Sayın üyeler, konuya açıklık getirmek için bunu 
bir misalle izah edelim. Farz edelimki bir mahkeme 
Türk Ceza Kanununun bir maddesinin Anayasaya 
aykırılığını iddia etmiş, bu iddia Anayasa Mahke
mesince reddedilmiştir. Türk mahkemesi Anayasanın 
bu kararına dayanarak maddeyi tatbik etmiş, bir kim
seyi idama mahkûm etmiş ve karar da infaz edilmiş
tir. Başka bir mahkemenin veya aynı mahkemenin yi
ne aynı madde için Anayasaya aykırılık iddiasında 
bulunduğunu farz edelim ve kabul edelim ki, kendi 
içtihadıyla bağlı olmayan Anayasa Mahkemesi, bu 
defa kanunu iptal etmiştir. Ortaya çıkacak kaosun, 
dalha doğrusu fecaatin hukuki ve vicdani sorumlulu
ğunu kim yüklenecek? 

Durum ,şudur: Anayasaya uygun olmayan bir ka
nuna dayanarak bir cana kıyılmıştır, bunun geri gel
mesi mümkün değildir. 'Kıyılan canın hukuki ve vic-
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dani sorumluluğunu kim yüklenecektir? Kanunu Ana
yasaya aykırı olarak çıkaran yalsama organı mı, bu
nun Anayasaya uygunluğunu birinci defasında onay
layan Anayasa Mahkemesi mi, kararı veren mahke
me mi, uygulayan savcı, mı? Bunların içerisinde so
rumluluğa Anayasa Mahkemesi kadar yakın olan bir 
-organ bulunmamaktadır. Âdeta, Anayasa Mahkeme
si, daha önce Anayasaya uygun dediği bir maddenin 
daha sonra uygun olmadığını söylemek suretiyle so
rumluluğu kendi üzerine aldığını itiraf etmektedir. 
Bizzat Anayasa Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesi 
gibi yüksek, âli bir yargı organını böyle bir töhmetin 
altında tutmaya ha'kkı var mıdır? Anayasa Mahke
mesinin yüceliği böyle bir tartışmaya müsait midir? 

Sayın üyeler, unutmamalıdır ki, Anayasa Mahke
mesinin kanunların Anayasaya uygunluğunun ince
lenmesinde 2 türlü görevi vardır. 

'Bunlardan birincisi; Anayasaya aykırı hükümler 
varsa, kanunlarla bunu iptal etmek ve bu suretle de 
ferdi hak ve hürriyetleri teminat altına almak. 

İkinci vazifesi; kanunların Anayasaya uygunlu
ğunu tasdik etmek ve bu suretle de hukukun üstünlü
ğünü, devletin üstünlüğünü ve bunun kanunlara yan
sıdığını teyit ve tescil etmektir. 

Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi, sadece Ana
yasaya aykırı kanunları iptal etme görevini yapmış ve 
fakat kanunların Anayasaya uygunluğunu teyit edici 
olması fonksiyonunu ifa edemem iştir. 

Muhterem üyeler, Anayasa Mahkemesinin yukarı
da zikrettiğimiz kararının tatibi'kat yönünden yarattı
ğı -sakıncalar kısaca izah edilmiştir; fakat sırf hukuk 
yönüriden dahi adı geçen kararın hukukun hangi 
prensiplerine aykırı düştüğüne de kı'saca bir göz ata
lım. 

Anayasa Mahkemesi, adı geçen kararında gerek
çe olarak demektedir ki; «Şartlar daima değişmekfte-
dir. Bu sebeple Anayasa Mahkemesinin de görüşü de
ğişebilir. Karar, hadiseye münhasır geçerli olduğun
dan Anayasa Mahkemesi evvelce koyduğu bir ilke ka
rarını sonradan değiştirebilir.» 

Bu gerekçenin sadece hukuk çerçevesinde kalarak 
dahi müdafaası çok zordur. Gerekçe, şartlar değişi
yor, bu sebeple Anayasa Mahkemesinin görüşlerini 
iyice belirlemek hukuku birçok yönlerden zedeler. Zi
ra, Anayasa değişmemişse, aynı kanunun aynı hük
münün 2 nci kez incelenmesi, hukukun kazi'yei muh
keme ilkesine uygun düşmemektedir. 

iBir an için Anayasa Mahkemesinin bir konu hak
kında kararını hadiseye münhasır olmak üzere geçer-
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li sayalım. O halde Anayasa Malbikemesi verdiği de
ğişik kararla sadece kendi kararını değil, bizzat Ana
yasayı değiştirmektedir. Anayasa Mahkemesi ilk ver
miş olduğu kararla Anayasaya bir yorum getirmiş. 
Bu yorum, Anayasanın âdeta bir hükmü haline gel
miştir. Bu hükmü ne sebeple olursa olsun değiştirme
si, onun âdeta teşrii görev yapması demektir. Sade
ce Yüce Meclislerin yapabileceği bir husus olan 
Anayasanın değiştirilmesi yetkisinin Anayasa Mah
kemesinde de var olduğunu kabul etmek âdeta bir.yet
ki tecavüzüdür, hukuken kabulü mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, müşahhas bir misal ver
mek için sözlerimi yine Türk Ceza Kanununun 141, 
142 nci maddesi sebebiyle mahkemelerimizde cereyan 
eden duruşma safhalarına getirmek istiyorum. Bu 
maddenin Anayasaya aykırı olmadığı Anayasa Mah
kemesince çeşitli defalar hükme bağlanmıştır. Buna 
rağmen mahkemelerin bu maddelerin Anayasaya aykı
rılık iddialarını dikkate almakta, Anayasa Mahkeme
since bu iddialar dinlenmektedir. 

Kanaatimiz odur ki, bu kargaşaya son verebil
mek için Anayasa Mahkemesi, daha önce Anayasa
ya uygunluğuna karar verdiği bir maddenin Anayasa
ya uygun olmadığı itirazlarının dinlenemeyeceği ilke
sini açıkça benimsemelidir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; Türkiye'de gün
demin başında anarşi ile, rejim yıkıcıları ile müca
dele maddesi vardır. Anayasa Mahkemesinin sayın 
mensupları bilmelidirler ki, askıya alınmış kanunlarla 
bu mücadele başarılamaz. Kanunların her an Anaya
saya aykırılık sebebiyle iptal edilebileceği fikri anar
şistlere ve rejim düşmanlarına suç işlemek hususunda 
cesaret vermektedir, ceza kanunlarının caydırıcı nite
liği ortadan kalkmaktadır. Durum, karar -veren hâ
kimi tereddüde sevk etmektedir. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun hakkında Anaya
saya uygun olmadığı yolundaki kararından eminse, 
bunu bir defada ve kesinlikle açıklamaktan çekinme
melidir. ve* emin olduğu kararıridan bir daha dönme
ni elidir. Kesin kararların memlekete ve rejime getire
ceği fayda çok büyük ve manalıdır. Unutmamalıdır 
ki, üzerimize çökecek çatının altında bizlerle birlikte 
bizzat Anayasa Mahkemesinin üyeleri de kalacaktır. 
Bu çatının çökmemesi için her Anayasa kuruluşu, 
Devletin her organı kendisine düşeni yapmalıdır ve 
yapmaya da mecburdur. 

IBugün kabul edilen bütçenin Türk Milletine ve 
Anayasa Mahkemiesine hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Yüce Meclisin sayın üyelerini saygı ile selamlarım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akçalı. 
Şahısları' adına, lehinde, Sayın Ataöv. 
Buyurun Sayın Ataöv. (AP sıralarından alkışlar) 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi gibi yüce bir kuruluşun büt

çesini müzakere ederken bu müessesenin 1961'den 
sonra çalışma sistemine bir göz atmak ve memleketi
mizin bü müesseseden bekledikleriyle almış oldukla
rını değerlendirmekte fayda var. 

Şimdi, muhalefet grubu sözcüsü olan arkadaşım 
Anayasa Mahkemesi bütçesinde grubu adına konu
şurken, bu büyük müesseseye Türkiye'nin en büyük 
partilerinden birisinin ne biçimde değer verdiğini gör
müş olmanın ıstırabını duyuyorum. 

Bu müessese, bir vilayetteki bir mühendisin kapı
sına ıbomıba konulmuş olmasının klonuşulacağı bir 
bütçe değil bu müessesenin bütçesi. Bu müessese
nin bütçesi bir zamanların Başbakanının, «Yollar yü
rümekle aşınmaz» gibi sözlerini söylemiş olmasının 
dile getirileceği bir yer de değil; bu müessesenin 
bütçesinin müzakeresi memur tayinlerinin miktarının 
verileceği yer de değil. 

Anayasa Mahkemesi gibi bir müessese dünyada
ki kertdine benzeyen müesseseler içerisinde bugüne 
kadar icraatı ile nasıl bir yer almıştır, onun değer
lendirilmesi suretiyle hem bu müessesede görev ya
panlara Yüce Meclis kanalıyla gerekli irşatta bulun
mak, gerekli direktifi vermek, hem de Yüce Mecli
sin bu müesseseye bakarak aslında ne gibi eksiklik
ler var, ne yapması lazım geldiğini değerlendirmek 
lazım. Mesela; binası eksi'k'miş, yapalım; personeli 
eksikmiş, yerelim; para lazımmış, verelim. Kime ve
relim bunu? Anayasa Mahkemesine verelim. Anaya
sa Mahkemesini kim kurdu? Bu Mecl'i's kurdu, üyele-
rin'den bazılarını bu Meclisler seçti. Nerede bu Ana
yasa Mahkemesinin Başkanı şu anda? Evinde oturu
yor. Yüce Meclisin huzuruna gelip, Yüce Meclise say
gı göstermeyen ve bu Meclisi hesaba katmadan, bu
raya diğer bir değerli devlet memurunu göndermek 
suretiyle Anayasa Mahkemesi Yüce Meclise karşı 
saygısızlık yapmıştır sevgili arkadaşlarım. (AP ve 
MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Evvela 
bu Anayasa Mahkemesi Başkanını göreve çağırıyo
rum ve Yüce Meclise karşı saygı duyarak bu koltu
ğa gelip oturup bu sözleri dinlemesini istiyorum. 

(İHSAN KABADAYI (Konya) — Af çıkarır o af; 
isen 1 af çıkarırsın, o 10 af çıkarar. tradei milliye siz 
değilsiniz onlardır. Kendime ait bu sözler. 

t İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, burada bu-
I lunanlara söylüyorum.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Siz bir af çıkarır-
I siniz o on af çıkarır. Iradei milliye siz değilsiniz, on-
I lardır. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sevgili ar-
I kadaşlarım, bu Parlamentodan büyük güç yoktur. Bu 
I memleketin kaderine hükmeden, harp ilan edip sulh 
I yapan, memleketi hakkında her türlü kararı alacak 
I vMi yüce merci burasıdır. Kendisini burasının üstünde 
I gören Anayasa Mahkemesini temsil eden kişileri hu-
I zurunuzda Yüce Meclise saygısızlık göstermekle kı-
I nıyorum (AP sıralarından «Bravo» sesleri) ve bir 
I daha son olmasını istiyorum, Meclis Riyasetinden 
I de rica ediyorum; Meclise bu saygıyı göstermeyen 
I kuruluşların bütçelerini bir dahaki sene burada mü-
I zakere etmemeye karar vermesini Yüce Meclisten is-
I tiyorum. 
I Siz kendinizi ısaydırmazsanız, başkası sizi saymaz. 
I Herkesin bu karlı günde evinde sıcak bir aşı, evladı 
I ve avradı vardır. Onların yanında herkes oturur. Ge-
I lecek buraya, Yüce Meclisin üyelerinin ne dediğini, 
I kendisi hakkında ne söylediğini tespit edecek, ona gö-
I re kendisine istikamet verecek. 
I ıBu bakımdan Anayasa Mahkemesi Yüce Meclise 
j karşı saygısızlık göstermiştir, bunu tescil etmek su-
I retiyle bir görev yaptığıma kaniim. 

I Aziz arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi Türkiye' 
I de evvela memleket bütünlüğüne, Türkiye Cumhuri-
I yetinin büyüklüğüne saygılı olarak kararlarında da 
I kusurlu hareket etmiştir. Biraz evvel arkadaşım aşa-
J gıdan söyledi; Türkiye'de af çıkarmak yetkisi yalnız 
I - Yüce Parlamentonundur, başka kimsenin af çıkarmak 
I yetkisi yoktur. Ama Yüce M'ecl'isin çıkardığı Af 
I Kanununu o tarafını deşerek, bu tarafını deşerek pek 
I çok kişiye sirayet ettirmek suretiyle af kanunu çıkar-
I ma yetkisini Anayasa Mahkemesi haksız olarak üze-
I rine almış, bu yetkiyi haksız olarak kullanmıştır. 
I ÖZER YILMAZ (Bursa) — Gaspetmiştir, gaspe't-
I mistir. 
I İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ve ondan sonra 
I Anayasa Mahkemesi, Yüce Meclisin çıkardığı Seçim 
I Kanununun içerisinden cümle çıkarıp, cümle ilave 
I etmek suretiyle kendisini teşrii organ yerine koymuş-
I tur. Seçim Kanununda yapmıştır bu hatayı. 
I Eğer bunlara dur demezseniz, Anayasa Mahke-
I mesi Türküye Parlamentosunun üzerinde kendisinde 
J bir kuvvet vehmederek bir nevi Deraokles'in kılıcı 
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olacaktır. Yüce Meclis Türk Milleti adına, Türk Mil
leti namına karar veren Yüce Meclis, 15 kişilik Ana
yasa Mahkemesine Türk Milletini ezdirmeyecektir. 
Meclis kendine gelmelidir, dalvaya sahip olmalıdır. 
(AP ve MHP sıralarından «Bralvo» sesleri). 

Arkadaşlar, burada meselelerin üzerine tam ola
rak eğilmek lazım. Demirel «Yollar yürümekle aşın
maz» demiş; Eoevi't de birçok laf etti. Yollar yürü
mekle aşınmaz. Gelmiiş Anayasanın içine bir madde 
koymuş «Yürüyüş iznte tabi değildir» demiş; «Ben 
yürüyeceğim buradan» diye getirip dilekçeyi bırakıp 
kalkıp gidiyor. Anayasan böyle. «Sen buradan yürü
yemezsin» dediğin zaman; «Efendim özgürlükler 
kısıldı». Bir yerden gidildi de seyahat hürriyetine ma
ni olundu diye, Yassıada'da adamlar asıldı. 

Sevgili arkadaşlarım, kelimelerden hareket ede
rek bir yere varamazsınız. Davanın aslına eğiliniz. 
Karar vermeye mecbursunuz sevgili arkadaşlarım. 
Kanunlar yapılırken, Anayasaya aykırı olup olmadı
ğını o kanun Yüce Meclise gelmeden evvel, herhangi 
bir usul vazederek. Anayasa Mahkemesine tetkik et
tirip, ondan sonra burada müzakere etmek, buradan 
çıkan kanunları Meclisin üstünde bir kuvvete mura
kabe ettirmemek lazım aslında. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Yine de Ana
yasa Mahkemesini kabul ediyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Anayasa Mahke
mesini kabul ediyorum, Anayasa Mahkemesine saygı 
da duyuyorum; ama Anayasa Mahkemesi sana saygı 
duymuyor sayın hanımeferidi. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Anayasa Mah
kemesi bana da saygı duyuyor, Türk halkına da say
gı duyuyor. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Ataöv, bir hususu 
hatırlatmak isterim; Biraz evtvel Güneşli konuştuğu 
zaman hakikaten konunun dışında konuşarak, bilaha-
hara Başkanlığın ikazı üzerine konuya gelmiştir; bu 
bir hakikat. Zatıâliniz de bu bütçenin lehinde söz al
dınız. Acaba konuşmalarınızda tek kelime ile lehinde 
bir şey var mı?. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Müsaade edin 
Beyefendi, bütçenin llehindeyim; ama müessese hak
kında bir şey söylemeyecek miyim? 

BAŞKAN — Evet, buyurun devam edin. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkanım, 

«•Lehinde» demek, burada yalnız ona dalkavukluk yap
mak demek değildir; bizim kitabımızda öyle şey yok. 
«Lehinde» demek, bunların istediği parayı verelim, bu 
bütçenin içerisindeki rakam ne ise ona karşı değilim, 

arzuları ne ise yapalım ama, lehlndeyim diye, yani 
kötü çalışan bir müessesenin «Şu tarafları kötüdür» 
demeye hakkım yok mu benim? 

BAŞKAN — Süreniz doluyor, toparlayın. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Başkan.. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hanımefendi, siz 

fazla karışmayın bu işlere, oturduğunuz yerde durun. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Anayasa Mahkemesine, «Bunlar» diye hitap edemez. 
ıBAŞKAN — Sayın Ege, Başkanlık görevini tam 

manasıyla ifa etmektedir, lütfen müdahale etmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Oturduğun yerde 
otur, karışma bu işe sen hanımefendi, muhterem ha
nımefendi sen otur, Çatalca Bielediyesi değil burası. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Siz doğru dü
rüst konuşmayı öğrenin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben konuşmayı 
iyi bilirim; 20 senedir ben bu kürsüdeyim, sen daha 
dün geldin, staj yap, staj. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Belli, konuşma
nızdan belli. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. Sü
reniz de doldu Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, bütçeye konmuş olan para, Anayasa Mahkemesi 
için belki de kafi değildir. Ona bina lazım, personel 
lazım, bunların da verilmesi lazım. Anayasa Mahke
mesinin kanununda kuruluş gayesine göre, o şerefli 
manasını ifade edecek bir binanın içerisinde görev 
yapması lazım; ama o Anayasa Mahkemesinin ken
disinin bu husularını düşünen yüce milletin tek tem
silcisi olan bu Parlamentoya karşı da saygılı olması 
lazım; onu sıöylemıek istiyorum. 

Ben, elbette bütçenin lehlrideyim; fakat önümüz
deki sene şayet iktidar ne olursa olsun, Anayasa 
Mahkemesin buraya kendisini tente il eden yetkili Ana
yasa Mahkemesi Başkanı veya onun ikinci Başkanı, 
kim varsa mazeretsiz olarak buraya gelmediği takdir
de, bu bütçenin konuşulmaması için, Cenab-ı Allah 
bana ömür verirse, huzurunuza gene çıkacağım ve 
Yüce Parlamentodan Milletin bana verdiği reyle, 
bir kişinin evinde oturmak suretiyle Parlamentoya 
saygısızlık göstermesine müsaade etmeyeceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
Efendim, İçtüzüğümüzün 63 noü maddesine gö

re bütçe müzakerelerinde' muhatap Hükümettir, Hü-
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kümet de buradadır. Yalnız, nezaketen tabii Anaya
sa Mahkemesinin temsilcisi veya Başkanının bulunma
sı arzusu, temenni olarak zaten zabıtlara geçmiştir, 
bunu ifade dönek isterim. 

Aleyhinde Sayın Muammer Aksoy, buyurun. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım; huzurunuzda yine bir partinin temcilcisi gi
bi değil, bir parlamento üyesi olarak konuşacağım. 

Şimdi bazı arkadaşlarımız, başta Çatalbaş değerli 
arkadaşım, Anayasa Mahkemesi müessesesi hakkında 
'bazı görüşler ileri sürdüler; sürebilirler, hatta Anaya
sa Mahkemesinin kaldırılmasını da talep edebilirler, 
buna Parlamento karar verir. Anayasa Mahkemesi ol
mayan ülkeler de vardır; olmadığı yerde de «O mem
lekette demokrasi yok» denilemez. Bu da kati. Ama, 
Sayın ÇataÜbaş'ın ve «Anayasa Mahkemesi nereden 
çıktı, Türkiye'de buna ihtiyaç yok» diyen arkadaşla
rın görüşlerine ben katılamayacağım ve gerçeklerini 

de şimdi objek'tif olarak bildireceğim, tabii sonra da 
tenkidini yapacağım; ne gibi değişiklikler, hatta Ana
yasa değişiklikleri yapalım, bunları da arz edeceğim. 

Arkadaşlar, bundan 2 yıl önce, 18 Şubat 1978'de 
yine Anayasa Mahkemesi bütçesi konusunda burada 
konuşurken dedim ki; «Eğer Anayasa Mahkemesinin 
Türkiye için ne kadar gerekli olduğunu benim bazı 
yazılarımdan, Bahri Savcı'nın bazı yazılarından, Tu-
naya'nın bazı yazılarından, Mümtaz Sosyal'ın yazıla
rından nakletmeye kalksam, tabii birçok arkadaşlar, 
ayağa kalkar «Siz hepiniz aynı kafadasınız, geçin bu 
nakilleri dersiniz. O halde ben size hiç itiraz etmeye
ceğiniz bir şahıstan okuyayım» ded'im ve 3 sayfa oku
dum. Bunlar, Sayın Hocam Merhum Ali Fuat Başgil' 
in «îlmin Işığında Günün Meselesi» diye 1960'da ya
yınlanan kitabının 78 ve 82 nci sayfalarıydı. Şimdi sa
dece 2 cümle okuyup, 1 8 . 2 . 1978 günlü tutanağa 
atıfta bulunmakla yetineceğim. 

Şöyle diyor Sayın Hocamız; 

«Bugün Türkiye'de kanun vazıın'dan zulüm gören 
vatandaş için başvuracak bir müessese ve sığınak, bir 
adalet kapısı yoktur. Bununla beraber, vatandaş hak
ları bakımından en tehlikeli kuvvet kanun koyucu 
kuvvetidir. Hükümet ve idarenin bir yolsuzluğundan 
şikâyet eden vatandaş, kanuna sığınır; fakat şikâyet 
kanundansa, bu vatandaş nereye sığınır ve halinden 
kime şikâyet eder? Kanun yazlından şikâyet edebile
cek bir merci ve doludizgin giden bir kanun vazııtfı 
durduracak bir fren bulmak lazımdır. Anayasa Mah
kemesi, memlekette bu hizmeti gören bir müessesedir» 
der, Rahmetli Hocamız, ki ona karşı da herhalde, «Bu 
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adam soldadır» diyemezsiniz. Geri kalan 3 sayfayı da 
lütfen okuyun arkadaşlar, zabıtlarda vardır. Anayasa 
Mafhkemesi.. 

ÖMER BARUTÇU .(Zonguldak) — Sevgili Ho
cam, onun söylediği objektif; ama üyeleri objektif de
ğil, müesseseye biz de karşı değiliz. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bir dakika 
dinleyelim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Lütfen. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Anayasa 

Mahkemesi, Kurucu Mecliste bizim icat ediverdiğimiz 
bir müessese değildir; Anayasa Mahkemesi, tarihsel 
bir gelişimin ortaya çıkardığı bir müessesedir. 

Evvela şunu belirtelim: Anayasa Mahkemesini ka
bul etmemiş olan Batı memleketelerinde ne vardır? 
Büyük çoğunluğunda, çok büyük çoğunluğunda, bü
tün mahkemeler her an Anayasaya aykırı olduğu ile
ri sürülen kanunu inceler ve bu kanunu Anayasaya 
aykırı görürse, onun uygulanmamasına karar verir. 
Hiç olmazsa o olayda, «Kanun hükmünde değildir» 
der ve uygulamaz. Demek ki, bir kere anayasal yar
gı denetimi yıllardır, on yıllardır dünyada kabul edi
len bir yoldur. 

Amerika'da Supreme Court yani Federal Mahke
me, kendisine itiraz edildiği zaman, «Bu kanun Ana
yasaya aykırıdır» der ve uygulanmamasını sağlar. Di
ğer birçok memleketde de bu yol kabul edilmiştir. 

Biraz önce çok değerli arkadaşım Akçalı'nın belirt
tiği gibi, Franısa başka bir yol kabul etmiştir: Anaya
sa Konseyini kurmuştur. Bu kuruluş, kanun tasarı ve 
tekliflerini yasalaşmadan önce inceler «Anayasaya uy
gun mudur, değil midir» der. Bu bir sfetemdir. Ama, 
birçok memleket de bunu, bilakis yasama organı üze
rinde daha büyük bir vesayet diye telakki eSmiş'tir. 
Daha Parlamento tasarıya el atmadan (ne olacağı 
belli olmadan) konsey bir va'si gibi ele alacak, incele
yecek, «Sen bunu yasallaşltıraımayacaksın» diyecek.. Dur 
bakalım, belki bazı hükümlerini değişrirecekselk?.. Bu 
noktadan, yalnız Fransa'da benimsenmiştir bu yol 
Diğer memleketlerde anayasa mahkemesi eğer yara-
tılmadıysa, hâkimferin bunu - incelemesi yolu yaratıl-
mıştır. 

Aynen Amerika'da olduğu gibi, İsviçre'de Federal 
Mahkemenin belli bir dairesi de, herhangi bir anda 
anayasaya aykırılık idd'iası oldu mu, kanunun ana
yasaya aykırılığına karar verir ve uygulama olanağı 
ortadan kalkar. 

Ama bununla kalınmamıştır: Başta Avusturya ol
mak üzere - ki en demokratik memleketlerden biri ve 
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daha 1921'de anayasa mahkemesini beoimsemiiştir -
bizim bakımlımızdan ilgiinç olan bazı memleketlerde, 
örneğin Almanya ve İtalya'da, anayasa mahkemesi 
benimsenmiştir. Niçin? Bu memleketler de, bizim 
gibi demokrasisi daha sağlam bacaklar üstüne otur
tulamamış memleketlerdendir. Daha evvel bir dikta
törlük görmüşlerdi. Bu balkımdan, demokrasiye alışa
bilmek için bir mahkemenin, özel bir mahkemenin ku
rulmasını uygun görmüşlerdir. 

Japonya da böyledir; Japonya'da da anayasa mah
kemesi vardır. 

Almanya. îltalya, Avusturya'da yıllardır kararlar 
vermektedirler ve yetkileri bakımından biz'imfcjnden 
daha az yetkiye sahip değildiıler. 

Kurucu Mecliste Anayasa MaMcemeislinıin yetkile
rini çok genişletmek isteyen arkadaşlarımız oldu. Bir 
arkadaşımız o kadar ileri gitti ki, «Partiler kadar 
önemlidir sendikalar. Herhangi bir sendikayı da yal
nız Anayasa Mahkemeli kapatabilm etidir» tezini sa
vundu ve karşı çıktık. Merak ediyorsanız kim oldu
ğunu söyleyeyim: Seyfi Öztürk 'savundu bu fikri. Bliz 
dedik ki, «Anayasa Mahkemesine bu kaidar yetki ta
nımayalım. Sendikaları bu kadar tieçhıiz etimeyeîiim. 
Anayasa Mahkemeline de bu kadar yükler yükleme
yelim.» Demek ki, Anayasa Mahkemesi bir ölçüde 
yetkileri bakımından kısıtlandı Kurucu Mecliste. 

«Başka bazı memleketlerde, İspanya'da olduğu gi
bi herkes Anayasa Mahkemesine başvurabilsin» den
di. Hayır dedik. Aatiopoputils dedikleri, herkeüim dava 
açma hakkı var. Biz yalnız partilere verdik, Curhhur-
başkanına verdik, Başbakana verdik; daralttık. 'Hata
lıyız. Bugün ben, en azından, 'ki o zaman tam kurül-
mıamıştı, hiç olmaız'sa Barolar Birliğine -de Anayasaya 
aykırılık davası açabilme yetkisini vermeliydik, de
rim. 

Bazı kuruluşlara, 'kendi kanunları balkımınldan ta
nıdık bunu. Üniversitelere, Yargıtay a vesaireye. Bunu 
şunun için arz ediyorum. Anayasa Mahkemesini kabul 
etmekle bu memlekette iyi bir şey yaptık. Çünkü de
mokrasi, saldece milletin temsilcileri olan şahısların, 
milleti temsil ederek yasaları çıkarmasından ibareli 
değildir çağımızda. Bu, demokrasinin sadece en önemli 
ibir bacağıdır. Bu ölmazlsa kuşkusuz demokrasi yck-
tur. Genel, eşit seçimlerim bulunmadığı bir yerde de
mokrasi yoktur, halk idaresi yoktur. Kabul! Mlij'kt 
iradesi temel; işte onun için! Ama arttık bugün, de-
imdkrasi yalnız burudan da ibaret değildir. Çünkü mil
let temsilcilerinin de, bazen hukuku unutup zulüm 
yoluna gittiği görüiebilmiştir. 

O zaman, «Demokrasinin yalnız şekil bakımından 
değil, içerik bakımından da birtakım unsurları vardır» 
denmiştir. Nedir onlar? Özgürlükler de olacak, güven
lik de olacak? Demek ki, hem halkın temeileileri yö
neltecek hem de özgülükler korunacak ve güvenlik ko
runacak. Özgürlük ve güvenlik temsilciler tarafından 
çiğnenirse, o zaman ne olacak? İşte o zaman «Mese
leyi Ananayasa ve hukuk devleti bakımından ineefe- • 
yen bir makaim olsun ve saldece o Anayasaya aykırı 
kanunlara bozma ve diğer bazı yetkiler bakımından 
teçhiz edilsin» dendi ve bu yol kalbül edildi. 

Arkadaşlar, herhangi bir kanunun hakkında her
hangi bir kararımda Anayasa Mahkemesi yanlış karar 
verebilir; tenkit edebiliriz o başka, müessese başka. 
Ben, burada Anayasa Mahkemesinin avukatı değilim. 

ÖZER YILMAZ ((Bıursa) — Af kanunu çıkarma
sı?.. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ben, Ana
yasa Mahkemesi müessesesinin Türkiye'de gereğine 
inandığım için müesseseyi savunuyorum. Yaptıkları 
hatalardan dolayı elbette eleştireceğiz; hem de kıyası
ya eleştirebileceğiz. Benim de beğenmediğim bir hayli 
(kararı vardır; özellikle sosyal alandaki karartan. Si
zin bu sefer katılmadığınız 38 nci maddeyle ilgili, ki
ralarla ilgili (yani kamulaştırmayla ilgili) kararı da 
ben doğru bulmamaktayım; ama bu müesseseye karşı 
bizim cephe almamızı gerektirmez. 

44 ya da 45 numaralı Kanun Anayasa Mahkeme
sine ilişkin kanundur. O kanun içerisine, Anayasada 
yer almamış birçok çözümü koyarak, melsela bir kere 
verdiği karardan dönüp dönemeyeceğini (yani önce 
Anayasaya aykırı değildir deyip sonradan Anayasaya 
aykırıdır deyip diyemeyeceğini) yasama meclisi kara
ra bağlayabilir. Bu yola gidebilirsiniz. İstersek daha 
birçok hükmü değiştirebiliriz. 

Ben, Anayasa Mahkemesi müessesesini savunmak
la beraber, hayatımda bağnazlık yoluna gitmediğim 
için, onun yaratılmasında büyük rol oynamış bir şa
hıs olduğum halde (Anayasa Komisyonu sözcüsü ol
duğum halde) 1962'de yayınlanimıiş olan Anayasa Mah
kemesi üyelerinin seçimine ilişkin 250 sayfalık kita
bımda bile açıkça şunu savunmuşumdur: 

«Eğer Anayasa bir gün değişecekse - ki, değişe- " 
cektlir - ilk değiştirecek hükümlerden birisi, Anayasa 
Mahkemesi hâkimlerinin seçimi konusunda olmalı ve 
Parlamento Anayasa Mahkemesi hâkimlerini seçme-
melidir» dedim. Seçmemelıildir. (AP sıralarından «Mil
let seçsin» sesleri) Onun yerine, Yargıtaydan seçsin, 
başka yerden seçsin; ama görmüşümdür ki, Mecliste 
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ıseçim yapıldığı zaman, değerli arkadaşlarımız «En t 
layık şahıs budur» tez nli savunmaktan çok, «Bizden I 
yana, sizden yana» diye 'konuşuyor. «Bizden yana, I 
sizden yana» ile seçilmemesi için bu yol kaldırılmalı- I 
dır diyebilmi^îmıdir. Bugün de yine aynı tezi savunu- I 
yorum, daima savundum. I 

1971 ̂ de çek daha yanlış bir yola gidildi. Hiç ol- I 
ımazsa bu seçilecek üyelerden bir 'temini üniversite- I 
•nün hukuk ve ekonomi okutan hocalarından kurulu I 
heyet 3 aiday seçerdi, onlar araisından da Meclis se
çerdi. Fa'kait 1971 'de bir profesör düşmanlığı, bir üni- I 
versite düşmanlığı ösfiirildiği için - bütün profesörler j 
komıünli'st ilan edilip içlerinden sıkıyönetim- mahke- ı 
meşinde dahi bir tanesi böyle çakmadığı halde - bu 
'karardan geri dönülmüştür. I 

Bügun Parlamentonun eğer bu yetkisi devam elde- I 
çekse, seçeceği adayların, üniversitenin hukuk, eko- I 
momi ve sosyoloji okutan hocalarından kurulu heyelt- 1 
le Barolar Birliği Genel Kurulunun müştereken g-ö'> 
(tereceği 3 misli aday arasından seçilmesini uygun gö- j 
rürüm. I 

Şimdi arkadaşlar, şu veya bu kararının (bizzat Ak- I 
çalı'nın belirttiği kararda dahil) üzaründe tartışılabihr; I 
aırj kanun teklifi götırilip, onun tartışmasını burada I 
yaparız; şimdi vaktini yok. I 

Son olarak bir noktaya işaret edeyim: Arkadaşlar, I 
na olur büyük Anayasal müesisesöleriı'miz söz konusu J 
olduğunda duygusal davranımayahm. | 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Barolar Bir
liği Anayasal mı hocam? I 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ondan bah-
selimediim efendim, simidi başka şeyden bahsediyorum. I 

Simidi biraz evveli bir arkadaşımız çıkıyor, burada, I 
Anayasa Mahkemesi Başkanının bulunmamasını, mü- I 
elsisöseye karşı ve Anayasa Mahkemesi Başkanının şah- I 
sına karşı büyük hücum konusu yapıyor. I 

Arkadaşlar, bugüne kadar, ne zaman Anayasa I 
Mahkemesi Başkanı buraya geldi? İkincisi; Cumhur- I 
bşkanı geldi mi? Üçüncüsü; yarın Başbakanlık bütçe- I 
sini konuşacağımız zaman - kaç defa oldu - Başbakan I 
gelmöse ve baişka bir balkan gönderse, ki hep va'ki ol- I 
ırmaktadır, Başbakan Meclise hakaret mi ediyor diye- I 
ceğiz? I 

Arkadaşlar, bunun hakaretle hiçbir alakası yoktur. I 
Gölse belki daha iyi olabilirdi. Bir engel vardır. Eğer I 
biz gelmesini gerekli görüyorsak, yasaya hüküm ko- I 
yarız. Deriz ki; «Hangi müessese konuşuluyorsa, o i 
mües'sesenlin - özürü olmadığı takdirde - en yük'sek j 
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makamdaki şaihısı gelmek zoruniiuğunidadır.» Böyle bir 
şey öngörmemişiz. 

BAŞKAN — Sayın Ak'soy, süreniz doldu efen
dim, toparlayınız. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Onun iç'in hangi ndienle gelmedi, bilemiyorum; 
ama bi'Müğiım bir şey varışa, Anaya'sa Mahkemesi Baş
kanı olan şahıs, partilerin ziyaretlerine bile, biraz ev
vel oradan bağıran arkadaşımın, MHP'nün Başkanının 
ı'iyareüne bj-le iadeyi ı'iyared ihimal etmemiş, son de
rece mütevazı bir şahıstır. Hasbelkader İsviçre'de be
raber okumuş bir şahıs olduğum için bilirim, kendiliyle 
aynı panlsüyonlda senelerce kalmış bir şahıs olarak bili
rim, M'scffise a'sla saygısızlık gösiterecek bir şahıs değil
dir. Gelmemesinin sebebinin ne olduğunu bilmeden, bir 
ımüesseseye ve onun başkanına karşı bu şekilde hücum 
ötmeyi, Parlamentonun burada hazır bulunamayan ki-
ışilere hor şzj söyleme yetkisine sahip olmadığı inan
cıyla, doğru bulmuyorum. 

Anayasa Mahkemesiyle ilgili çeşitli hükümleri 
değişriiröbiliriz yasada, Anayasada dahi gereken deği
şiklikleri yapalhiliriz; ama Anayasa Mahkemesi miüeı> 
ısesesinin Türkiye'de özgürlüklerin ve güvenJiğin ko-
runmialsınlda bugüne kadar büyük hizmetler görmüş 
bir müessese olduğunu belirtir, Yüce Heyetin'izi say
gılarımla selamlarken, Yüce Anayasa.Mahkemesine de 
'saygılarımı burada ifade ötmeyi bir görev sayarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Söz işitiyor muydunuz Sayın Balkan? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
Sayın Muamlmer Aksoy konuşmasında MHP'y'i hedef 
alarak, Anayaisa Mahkemesi Başkanının ziyarcüni kü
çümseyerek böyle bir mana estirerek ifadede bulundu. 

BAŞKAN — Yok efendimi iadeyi ziyarette kusur 
etmediğini ifade ötmek istedi. Öyle bir kasıt yoktur 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hayır efendim, 
cevap vereceğim efendim. Niye gocunuyor acaba? 
Onu sormak istiyoruim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümlü? 
MUAMMER AKSOY (İsitaribul) — Sayın Başkan, 

ben öyle demek istemedim. B'izza-t şimdi onu tekdirle 
ıtakbih etme yoluna güden arkadaşımız dahi manasın
da söyledim. Yani partiler arasında bile hiçbir ayrım 
yapmadan vazife gören bir insandır demek istedim. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür öderim Sayın Ak
'soy, durum aydınlanmıştır. 
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Buyurun Sayın Hükümet. I 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Basjkan, Sayın Aksoy konuşmalarımda benim Anayasa 
Mahkemesi ve Cumhurbaş'kanlığı bütçeleri üzerinde I 
Ikonuşmam esnasında bu müessesenin kaMmıimasını 
'istediğimi ifade ettiler. Ben böyle bir şey söylemadlim. 
Tu'tanaMar orada, lülen geiiktiniz. Anayasa Mahike- I 
meşinin yalnız Fransa^dalki tatbikatından bahsettim. 

BAŞKAN — Yok efendim, öyle bir şey yolktur Sa- I 
yın Çatalbaş, zabıtlara geçmiştir. Şimdi zaptı getirip 
bakarım efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Hayır 
'konuştu ben dinledîlm Ben böyle bir şey söylemedim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet, konuşma- I 
miza devam edin. | 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) -— Sayın Başjkan, Yüce Meclislin değerli üye- I 
leri; Anayasa Mahkemesi bütçeli sebebiyle grup söz- I 
cüsü arkadaşlarımızın ve 'kişisel olaraik konuşan iki 
değerli üyenlin konulmalarından çılkardığım kısa so
nuç şudur; fazlaca valktiniız'i almadan, bu kısa sonucu, I 
araladığım.'kadarıyla, Yüce Heyete arz dfcmdk istiyö- -I 
rum. j 

Konuşan arkadaşlarımız, Sayın Aksoy'un da 
ifade ettiği gibi, Anayasa Mahkemesinin varlığını tar- I 
tışma konusu yapmamalktadırlar. Anayasa Mahkeme- 1 
sine de saygısızlık; ifade öden bir kelime kullanmamış- | 
lardır; ama Yüce Meclisin değerli üyelerinin her ko- J 
muda olduğu gibi, Anayasa Malhlkemesinin birtakım J 
kararlarını eleştirmesini de, tarikat etmesini de hıoşgö- I 
rüyle 'karşılamak lazımdır. Biz arkadaşlarımızın, Ana- I 
yasa Mahkemesi kararı üzerinde eleştiride bulunan I 
arkadaşlarımızın niydtlerinlin bu olduğu düşüncesin- I 
deyiz. I 

Sayın Güneşli arkadaşum, Anayasa Mahkemesinin I 
toplumdan ve toplumun içinde bulunduğu koşullar- I 
dan soyutlanamayacağını ifade ettiler, bu ifadeye I 
% 10Û kaitilımalk istiyoruz. 

Türkiye özellikle son senelerde anarşinin yarattığı I 
zıor bir dönemden geçmek üzeredir. Anarşliyle müca- I 
dele eden devlet kuvvetlerini, bu arada bütün Ana- I 
yasa müesseselerini elbette yanında görmek istemek- I 
tedir. Sayın Başbalkanın son günlerde «Bütün Ana- I 
yasa müesseseleririi bu mücadele de devlet güçlerinin I 
yanında görmek istiyoruz» sözlü işte arkadaşımız Sa- I 
yın Doğan Güneşli'nin dileği istikametinde söylenmiş I 
bir sözdür. I 

Sayın Akçalı'nın dediği gibi, bu çatı çökerse çatı- I 
nın altında kalmayacak Türkiye Cumhuriyeti içeri- I 
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irisinde hiçbir fert ve hiçbir müessese düşünülemez. 
Öyle inanıyoruz ki, Anayasa Mahkemesinde bugün 
görev yapmakta olan değerli hâkimler % 100 bu id
rakin içerisindedirler. 

Değerli üyeler, Sayın Güneşli'nin Kırşehir'de ce
reyan eden anarşik olaylar ve atamalarla ilgili söz
lerine Adalet Partisi sıralarından vaki sataşmalar üze
rine, «Bu olayların Anayasa Mahkemesi bütçesiiyi© 
ne denli ilgisinin olduğunu biraz sonra açiklayacağım» 
demesine rağmen, talkip edebildiğim kadarıyla, bu 
olaylarla Anayasa Mahkemesi üzerindeki görüşmelerin 
bir irtibatını, bir ilgfeini kuramadım. 

Değerli arkadaşHarım, Sayın Güneşli yine konuş
masının başka bir yerinde «İlkfciidar olaraik Meclisi en
gellemeye çalışmıyor musunuz?» dedi. 

Bu sözle de Anayasa Mahkemesi bütçesinin bir ir
tibatını kurmak mümkün olamadı benim için; ama 
aiklluma, 1978 Haziranımda, hakikında çeşitli yolsuzliuk 
önergeleri verilip, burada o yolsuzlukları tartışmak 
liçin geldiğinizde, o zaman Hükümet olan CHP'nin 
Meclisi, tatile henüz bir ay varken bırakıp gitmesi 
geldi. 

Değerli arkadaşılarılm, Sayın Şener Batta'Pın, Ana
yasa Mahkemesline Meclislerce seçilecek üyelerin se
çiminin geciktirildiği konusundaki tenkidine ve gecik-
'tiriilmemesi yolundaki temennisine yüzde yüz katılıyo
rum. Anayasa Mahkemesi, Mıeclilsler tarafından seçil
mesi gereken üyeller seçilmediği için çok kere topla
namamakta, yahut çok zorluklarla toplanmaktadır. 
Meclislerden seçilecek üyelerin bir an evvel seçilme
sinin çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Keza Sayın Kösoğlu'nun, «Anayasa Malhlkemesi 
üyeleri verdikleri kararda yanılıriarsa ne olacak; bu
nu denetleyecek bir organ mevcut olmadığına göre ne 
yapmalk lazım gelir?» şdklinddki endişesine de katıl-
mamalk mümkün değildir. Yüce Meclisilerin yanılma
larını Anayasa Mahkemesi denetleyecektir; ama Ana
yasa Mahkemesinde görev yapan 15 tane değerli hâ
kim de insan olduğuna göre, elbette onların da yanıl
maları mümkündür. Bunu Anayasamızda bir eksiklik 
olarak görüyor ve hiç olmazsa Anayasa Mahkemesin
ce verilen kararların yine aynı heyet tarafımdan tek
rar gözden geçirilmesinin; ama ondan sonra kaziyeti 
muhkem hale bu kararların gelmesini temin edecek 
bir Anayasa değişikliğinin lazım olduğu kanaatinde
yiz. 

Sayın Akçalı ~çok güzel ifade ettiler: Ana
yasa Mahkemesinin kararlarını denetleyecek bir 
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üst mercî daha yoktur. Anayasa Maihkemelsli'niin ı 
vermiş olıduğu kararlar Türkiye Cumîıuri'yelü içe
risinde herkesi, her 'kuruluşu kesıirikös bağlar. Bu du- I 
rumida Anayasa Mahkemesinin vermiş oMuğu karar- I 
lardan 1 ay sonra, 2 ay sonra, 5 sene sonra, 10 sene I 
sonra dönüp tersine bir karar vermesi, biızilm anladı-
ğıımıız kadarıyla hukuk sitemimizi çdk zor durumlara I 
düşürür, a'litüs't eder. 

Sayın Başkan, Yüce-Meclisim değerli üyeleri; ben 
Anayalsa Ma'hlkemösd bülCçdsi sebebiyle değerli ar
kadaşlarımızın, grup sözcülerinin konıuşma'larına bu j 
(kadar kısa cevap vermelkle yetineceğim. Değerli üye- ı 
lerin konu ile ilgili soruları varsa onlara cevap arz I 
etmeye hazırım efanıdim. I 

Teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim sayın Bakan. I 
Son söz olarak lehimde Sayın Azimet Köylüoğlu... I 

Yok. 
Sayın Şükrü Bütün... Yok. 
Sayın ismail Hakkı Köyiiüoğlu. I 
Buyurun Sayın Köylüoğlu. (A'P sıralarınidan alkış-

lar) 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinize I 
saygılarımı arz ederim. I 

Bugün burada Anayasa Mahkemesinin bütçesini I 
.görüşüyoruz. Bu görüşmelerde, daha ziyade sayın I 
üyelerin, «bu mahkeme bir Anayasa kuruluşudur, 
bu mahkemenin eksikleri nelerdir, işleyişi nasıldır ve 
nasıl olmasını arzu ediyoruz» konuları üzerinde dur
ması lazımdır. Anayasa kuruluşu olduğuna göre, te- I 
ker, teker parti olarak, bu Anayasanın her hangi bir I 
maddesini tek başımıza değiştirmek gücünde değiliz. I 
Anlaşarak da, aksak gördüğümüz, noksan gördüğü- I 
müz, memleketin bünyesine uymadığını tespit ettiği- I 
miz her hangi bir maddesini değiştirmek için birleşe- I 
cek bir ortamda da değiliz. Herkes bir tarafa çekiyor. I 
Şimdi Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkeme- I 
«i bazı kararlarıyla, ki bu kararlar daha ziyade si- I 
yasi oluyor, siyasi mahiyette oluyor ve birtakım ke- I 
simin şikâyetini çekiyor üzerlerine. Tabii bunun ta- I 
mamiyle ortadan kaldırılmasına imkân yok; ama bir I 
mahkemenin «ben tarafsızım, benim aldığım karar I 
doğrudur» demesi yetmiyor. Bir mahkemenin ve I 
mahkemedeki hâkimlerin tarafsız olması şart olduğu .1 
gibi, tarafsızlığını da uygulamasıyla, hareketleriyle, 
tutumuyla, davranışlarıyla göstermesi lazımdır. Yani 
bu havayı bu ülkeye bu vatana bu millete vermesi la- I 
zım. Asıl mesele bu. Yani «iyiyim, benim kararım doğ- J 

— 177 

rudur» diye istediğin kadar de; beni tatmin etmedik
ten sonra, ben inanmadıktan sonra, ben kani olma
dıktan sonra sen ne dersen de, o senin kararındır, 
vicdanları tatmin etmez. 

M. SELÂHÂTTİN YÜKSEL (Uşak) — Sayın 
Köylüoğlu, sen tatmin edebildin mi? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
«Ederim» demiyorum, yani öyle bir tutum ve dav
ranış içerisinde olacak ki, «elhak bu karar doğrudur, 
ama benim aleyftimedir» diyecek. Mesela, mahke
melerden öyle kararlar verilir ki, sanık dahi, «Evet 
ben bu suçu işledim, ben bu cezayı hak ettim» der. 
İşte, «Bu itimadı bu havayı yaratmamız, vermemiz 
lazımdır» diyorum. Mesele bu. «Bunu vermedikçe, 
istediğin kadar, ben doğruyum, dürüstüm, tarafsızım 
de, yaz, milleti tatmin edemezsin» diyorum; ben bu
nu demek istiyorum. 

Şahsım adına görüşüyorum partim adına görüş
müyorum, ben de bu mahkemenin, yakın tarihteki 
geçen hadiseler muvacehesinde lüzumuna kaniim. Ya
ni lazım, bu mahkeme lazım. Aksi halde biz burada, 
«Anayasaya aykırı idi, değildi» diye birbirimizi yer
dik. Böyle bir müessese kuruldu ve bu ihtilaflar hiç 
olmazsa o müessese tarafından iyi kötü halledilmek
tedir ve biz de burada birbirimizi yemekten kurtulu
yoruz. 

Buna rağmen, Anayasa Mahkemesi varken bu Se
nato ne olacak? Ha, onu da söyleyeyim: Senato or
tadan kalkmalı, bu suretle Anayasanın ilkelerine, 
prensiplerine uygun olmayan tabii senatörlerden ve 
kontenjan senatörlerinden kurtulmuş oluruz; başka 
çaresi yok. (AP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Bu C. Senatosu işlerin gecikmesine sebep olmak
tadır. Başka hiç bir kârı yoktur bu memlekete. Bu 
fakir milletin böyle 2 tane kocaman kocaman mü
esseseye harcayacak parası da yok. 

Ankara Milletvekili vardı, rahmetli Ketenoğlu, 
(Allah rahmet eylesin, yani bu vesileyle rahmetle 
anılmasına sebep oldu) bir gün şurada beraber oturu
yorduk; dedim ki, «Beyefendi, siz Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı yaptınız ve siz bu memleketin ada
letinde, peygamber postunda bu adalete 45 yıl hizmet 
ettiniz, nedir bu kargaşalık?» 

Ondan dinlediğime ve benim de duyduğuma gö
re, ki biz de az yaşın sahibi değiliz, biz de bugüne 
bugün 58 yaşımıza geldik, ama bu Devlete de 30 yıl 
hizmet ettik, tecrübemiz var, yaşımız var, az çok bir 
şeyler öğrendik, benim de bildiğime göre, bugün bir 
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çok anarşiden bahsediyorsunuz ya, işte bugün tespit 
ettiğim bir anarşi daha var; bu da, bu müesseselerin 
yetki anarşisidir; herkes yerini ve yetkisini bilmiyor. 
Anayasa Mahkemesi kendi başına bir havada, Yar
gıtay bir havada, Sayıştay bir havada, Danıştay bir 
havada. Efendim bu Anayasada herkesin yeri ve yet
kisi gösterilmiş. Herkes yerini yetkisini bilse hiç 
kimsenin kimseye sözü olmaz. 

Bana ne dedi biliyor musunuz Ketenoğlu? «Köy-
lüoğlu, bak şurada bir madde var, bu maddeyi hepi
miz ezbere biliyoruz; ama hatıralarınızı tazelemek 
için bir daha okuyayım: Egemenlik kayıtsız şartsız 
Türk Milletinindir. İşte onun sahibi biziz, sizsiniz; 
Meclisler, milleti temsil eden sizlersiniz. 

Bakıyorsunuz, her hangi bir müessese kalkıyor bi
zim üzerimize, yani bu gücün bu kuvvetin üzerine 
çıkmak istiyor. Hayır, çıkamaz. İşte çıkmaması için 
de bu Anayasada yeri ve yetkisi... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — 13 tane af çık
tı, 13 tane af. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Kabadayı gözünü seveyim, ya ben konuşayım 
ya sen konuş. (Gülüşmeler) 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Seni destekliyor. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Biliyorum, eksik olmasın; ama işte burada da bunu 
okuyorum ben. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Seni çok sevi
yorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Yani Anayasada da kimin ne yapacağı, yeri, yani 
yetkisi gösterilmiştir. Herkesin haddini, hakkını bil
mesi lazımdır. İşte bizim memlekette bunu bilmiyo
ruz biz. Bir yetki anarşisi vardır, diğer anarşilerin 
yanında. Diğer anarşileri de yaratan budur, bu. Eğer 
1974 yılında Anayasa Mahkemesi kalkıp da şu «Ka
yıtsız şartsız egemenlik milletindir» sözünü gözönün-
de tutsaydı o af kanununu çıkarmazdık. Eğer o Ana
yasa Mahkemesi şu «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 
Milletinindir» hükmünü gözönünde tutsaydı Seçim 
Kanunundaki o maddeyi çıkarmaz ve bizi bu hale 
düşürmezdi. 

Bugün koalisyonlar bizi bu hale getirmiştir. Bıçak 
kemiğe dayanmıştır. Bence bugün bütün sebeplerin 
başında bütün bu ortamı yaratanların başında istik
rar, siyasi istikrarın olmayışı, yani bir hükümetin 
nerede ne kadar kalacağı belli değildir Ee, böyleyse, 
benim ne kadar kalacağım, ne iş yapacağım, hangi 
davayı yürüteceğim belli olmazsa, benim icraatımdan 

ne hayır gelir? Bunu yapan da bu koalisyonlardır ve 
bu seçim sistemidir ve orada baraj sistemi vardır. 

«Baraj sistemini kaldıran bunlardır...» Sana ne? 
Millet Meclisi böyle karar vermiş, sen kim oluyor
sun? Senin haddin ne? (AP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, şimdi biz bunları söyleyip 
geçiyoruz; diyoruz ki, «Anayasa Mahkemesi hata et
ti» diyoruz. Deminden Sayın Bakan da söyledi bu
rada, bizim Akçalı da söyledi burada; Anayasa Mah
kemesi de insanlardan teşekkül ediyor, onlar da ha
ta edebilir, onların kararını kim denetleyecek? Ona 
da bir müessese bulunması lazım. Bu da bir noksan
dır; ama ben şunu demek istiyorum, madem ki bir 
Anayasa müessesesi olarak Anayasa Mahkemesi var
dır, bunu değiştirmek imkânımız da yoktur ve bina
enaleyh bunun iyi çalışmasını sağlamak için, iyi ça
lışmasını göstermek için biz ne yapabiliriz; bunu 
söylemeliyiz. 

Bence Anayasa Mahkemesi kalmalı; ama bu te
şekkül tarzı değiştirilmelidir. Tabii ben nasıl olsun, 
nereden seçilsin, bunun üzerinde durmadım. Bu bir 
ilmi tetkik sonucu tespit edilecek husustur. Ben ora
sını bilmem; ama bu teşekkül tarzıyla bu Anayasa 
Mahkemesi, Anayasanın istediği sonucu vermemek
tedir. Milletin arzu ettiği şekilde kararlar çıkma
maktadır ve binaenaleyh bu değiştirilmelidir. 

Anayasa Mahkemesinin eksiği var. Bakın burada 
6 senedir hâlâ Anayasa Mahkemesinin üyelerini se
çemedik. Neden seçemiyoruz, niye üzerinde durmu
yoruz? 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Köylüoğ-
lu, lütfen bağlayın. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, zaten ben buraya geldiğimden beri 
bu zamandan şikâyetçiyim. Bazan gidiyoruz kongre
lere konuşuyoruz, «Efendim zaman kalmadı, lütfen 
kesin» diyorlar. Kimisine gidiyoruz, «Zaman bitti» 
diyorlar. Bütçe Komisyonuna gidiyoruz, «Efendim 
siz Bütçe Komisyonunun üyesi değilsiniz, konuşa
mazsınız» diyorlar; orada bekliyoruz. Yani demin
den hocanın dediği gibi, biz sesimizi nereden ve ne 
zaman duyuracağız, o da belli değil. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, konuşmalarınızdan çok is
tifade ediyoruz; ama ne yapalım ki İçtüzüğün hük
mü bu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim, zaten bu konuşmalar nasıl işte görüyorsu
nuz, burada söylüyoruz. Bizim bu fikrimiz burada 
oturan arkadaşlar tarafından da bilinmektedir. Akıl 
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için yol birdir; ama kim yapacak, nasıl yapılacak, 
ne zaman bu iş düzeltilecek? Bıçak kemiğe dayan
mış, hâlâ sokakları kan götürüyor. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen bitirin 
efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Buna rağmen biz hiç bir şey yapamıyoruz, laftan 
ibaret kalıyor; ama bu içtüzükler, bu parti disiplin
leri, bu Anayasa, bu Seçim Kanunu olduğu müddetçe 
bu işlerin düzeleceğine de kani değilim. 

Bu Anayasa, bu seçim sistemi ve bu Partiler Ka
nunu hayatta olduğu müddetçe, değiştirilmediği müd
detçe bu işlerin düzeleceğine kani değilim. Bu anarşi 
de devam eder, bu şirretlikler devam eder, bu vicdan
sızlıklar devam eder; ama biz böyle kürsülerde söy
leriz, millet de dinler, ondan sonra hiç bir şey yok. 

Muhterem arkadaşlar, biz dertliyiz. Derdimiz ne
reden geliyor? Bakın Sayın Ketenoğlunun dediğini 
de söylemedim, onu da söyleyeyim. Allah rahmet 
eylesin, Sayın Ketenoğlu 45 yıl bu memlekete hizmet 
etmiştir. Bana dedi ki; «Köylüoğlu bu Anayasanın 
4 ncü maddesi var ya, işte bütün müesseseler icraat
larında, kararlarında o maddeyi gözönünde tutsalar 
bu ihtilaflar olmaz». Evet ben de o fikirdeyim ve o 
kanaatteyim. Herkes yetkisini, yerini bilmiyor ve bu
gün müesseselerde bir Anayasa yetki anarşisi mev
cuttur ve devam etmektedir ve bu millet de bunu 
kaldırmadığı müddetçe, Meclis de bu işi yapmadığı 
müddetçe bu aksaklıklar, bu huzursuzluklar, bu dü
zensizlikler, bu eksiklikler, bu şikâyet ettiğimiz dert
ler devam edip gidecektir. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Köylüoğlu. 

tSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, daha çok söylenecek söz var; 
ama zamanım bitti, hepinize saygılarımı arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyoıum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

D) Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

1Q1 Genel yönetim ve destek hiz-
meJtteri 2)1 257 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kalbul ölmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111* İnceleme ve yargı hizmet
leri 19 923 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 68 OC0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kabul emmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi kabul edilmiştir, ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü programımız 
tamamlanmıştır. Genel Kurulun aldığı karar gereğin
ce saait 20.00'ye kadar yarınki programı görüşmemiz 
gerekmektedir. Ancak bütün grup Ibaşkanvekilleriniro 
yarınki programa geçilmemesii için müşterek bir is
tekleri vardır. 

Bu hususu Genel Kurulun onayına sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Programa göre görüşmelere devam etmek için, 
18 Şubat 1980 Pazartesi günü saat 10.00'da toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.2S 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 NCİ BİRLEŞİM 

*7 . 2 , Wm Pazar 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . - 1980 Yıh Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Bas/kanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
il/649) ('M. Meclisi S. Sayısı : 400; C, Senatosu S. 
Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 2. — 1980 Yüı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/316; C. Senatosu : 1/650) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 401; C. Senatosu S. Sayısı : 950) (Dağıt
ma tarihi : 14.2.1980) 

X 3. — 1980 Yıh Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair Ç. Senatosu ye Bütçe Karma Ko
misyonu'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/317; 
C. Senatosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C. 
Senatosu S. Sayısı : 951) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 4. — 1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/318; 
C. Senatosu 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C Se
natosu S. Sayısı : 952) (Dağıtma tarihi : 14,2.1980) 

X 5. — 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
ile 1980 Yıh Ankara Üniversitesi Bütçe Kanun Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404; C. Senatosu S. Sayısı : 953) 
(jDağıtma tarihi c 14.24980) 

X 6. — 1980 Yıh Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/320; C. Se
natosu : 1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 405; C. Se
natosu S. Sayısı : 954) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 7. — 1980 Yıh Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve 'Bütçe Karma, Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/321; 
C. Senatosu : 1/655) (M, Meclisi S. Sayısı : 406; 
C. Senatosu S. Sayısı : 955) (Dağıtma tarihi : 
14.2J980) 

X 8. — 1980 Yıh iBursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/322; C. Se
natosu : 1/656). (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Se
natosu S. Sayısı : 956) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 9, — 1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/323; C. Se
natosu : 1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Se
natosu S. Sayısı : 957) (Dağıtma, tarihi : 14.2.1980') 

X 10. — 1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanhıkları tezkereleri. (M., Meclisi : 1/324; 
C. Senatosu : 1/658) (M. Meclisi S., Sayısı : 409; 
C. Senatosu S. Sayısı : 958) (Dağıtma, tarihi : 
14.2.1980) 

X 11. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/325; 
C. Senatosu : 1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; 
C. Senatosu S. Sayısı : 959) (Dağıtma tarihi : 
14.2,1980) 

X 12. — 1980 Yıh E^e Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapö-



runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meçlisi : 1/326; C. Se
natosu : 1/660) (M. Meclisi S. Sayısı : 411; C. Sena
tosu S. Sayısı : 960) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 13. — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
'başkanlıkları tezkereleri. (tM. Meclisi.: 1/327; C. Se
natosu : 1/661) (M. Meclisi S. Sayısı : 412; C. Se
natosu S. Sayısı : 961) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 14. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/328; 
C. Senatosu : 1/662) (İM. Meclisi S. Sayısı : 413; 
C. Senatosu S. Sayısı : 962) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 15. — 1980 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Raporu
na dair C. enatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/329; C. Sena
tosu : 1/663) (M. Meclisi S. Sayısı : 414; C. Sena
tosu S. Sayısı : 963) (Dağıtma tarihi : 14.2,1980) 

X 16. — 1980 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/330; 
C. Senatosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C. 
Senatosu S. Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 17. T- 1980 Yılı istanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve ıBüfcçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/331; 
C. Senatosu : 1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; 
C. Senatosu S. Sayısı : 965) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 18. — 1980 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Alkademileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S, 
Sayısı : 417; C. Senatosu S. Sayısı : 966) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1980) 

X 19. — 1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu, ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/333; 
C. Senatosu : 1/667) (M. Meclisi S. Sayısı : 418; 

C. Senatosu S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 20. — 1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/334; C. Se
natosu : 1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Se
natosu S. Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 21. — 1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/335; C 
Senatosu : 1/669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420; C. Se
natosu S. Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 22. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
(başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/336; C: Se
natosu : 1/670) ı(M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Se
natosu S. Sayısı : 970) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 23. — 1980 Yılı Karayolları -Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma, ta
rihi : 14.2.1980) 

X 24. — 1980 Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/338; C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 423; C. Senatosu S. Sayısı : 972) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 25. — 1980 Yılı Devlet Hajva Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatoı 
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M. 
Meclisi S, Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı : 973) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 26. — 1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 



X 27. — 1980 Yılı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/341; C. Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı : 
426; C. Senatosu S. Sayısı : 975) (Dağıtma, tarihi : 
14.2.1980) 

X 28. — 1980 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C. 
Senatosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma taritıi : 14.2.1980) 

X 29. — 1980 Yıü Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
<M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 30. — 1980 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/344; C. 
Senatosu : 1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Se
natosu S. Sayısı : 978) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 3L — 1980 Yıü Orman Genel Müdürlüğü 
Büitçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M., Meclisi : 1/345; 
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C, 
Senatosu S. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

.a. 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına, gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




