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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN (KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU^ 

LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can ver' 

in, üniversiteye girmeye hak 'kazanmış olup 
da yurtlarda yer 'bulamayan öğrenciler ko
nusunda gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti

ne gidecek olan Dışiişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlı
ğına Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/577) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. —» İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, bankerlik olaylarının .sonuçlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/122) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in pasaport almak için müracaat eden vatan-
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289 
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daşların (durumunu incelemek üzere kurulduğu 
iddia edilen 'komisyonun tutumuna ilişkin 
İçişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
İskenderun Demir - Çelik işletmelerinden ih
raç kaydıyla alınan kütük demirlerin işlenerek 
iç piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/136) 

4. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Hükümetin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki 
yolsuzluk ile ilgili tutumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/139) 
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290 

291 

291 

5. — Adana MiUeüvelkili Cüneyt Canver'in, 
17.8J984 tarihli gazetelerde yer alan demok
rasi ile ilgili beyanına ilişkin Başlbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A, Mesut Yıl
maz'ın cevabı (6/140) 291:293 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Ba'tuımlu' 
nun, Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçak
çılık olaylarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/145) 293 

7. — İstanbul' Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana ge
len anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/146) 293 
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Sayfa 
§. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, Hükümete intikali eden yolsuzluk dosya
larına. ilişkin Başbakandan sözlü sioru önerge
si (6/147) 293 

9. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, 'istanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolu
nun yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/149) 293 

İÜ. '— Adana Milletvökili Oüneyt Canver' 
in, Kapıkule operasyonuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/156) 293 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle 
ilgili beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/157) 293 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, gazete kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve 
Gümrük 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/160) 2931 

13. — istanbul Mil'leÜıvekili Sabit Batumlu' 
nun, Hükümetin izlediği dış politikaya iliş
kin sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun cevabı (6/161) 293:295 

14. — istanbul 'Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, «Dünıya gençlik yılı» nedeniyle ya-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu, Avru

pa Parlamentosu toplantıları ve, 
Şanlıurfa Milletvekili VecJhi Ataklı da, sön gün

lerde önemli boyutlara ulaşan yasa dışı eylemler ve 
bunları önleme çareleri; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nün, (6/148) 

esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nün, Devlet 
îhale Kanunundan doğan ihale fiyat farklarına ilişkini 
sözlü sorusuna (6/119) Bayındırlık ve iskân Baka
nı ismail Safa Giray, 

Sayfa 
pılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/163) 295 

15. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, millî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olay
lar nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 295 

16. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural' 
in, airbus uçaklarının alımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/170) 295 

17. — Gümüşhane Milletvekili ibrahim 
Turan'ın, Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fab-
kirasına ilişkin Devlet Ba'kanından sözlü 
soru önergesi (6/171) 295 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 342 
1. — Erzurum1 'Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Erzurum İli ve ilçelerindeki T.C, 
Ziraat Bankası şubelerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/193) 342:343 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 296 

1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/501) (S. Sayısı : 112 ve 
112'ye l inç i ek) 296:341! 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, belediye 
teşkilatı olmayan köylerde ispirtolu içki satışlarının 
yasaklanmasına ilişkin (6/134) ve, 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
1 Ocak - 25 Eylül 1984 tarihleri arasında Emniyet 
Genel Müdürlüğüne alınan personele ilişkin sözlü 
sorularına (6/167) içişleri Bakanı Ali Tanrıyar, 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldınm'ım, ayçiçeği 
ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin (6/137),. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin (6/144) ve, 

Kırklareli Milletvekili Erol AğagiTıin, Fiskobirlik 
Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin sözlü so-

286 — 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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rularına (6/164) Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral, 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökıgün'ün, hayvan 
hastalıklarına karşı kullanılan aşıların ithaline iliş
kin sözlü sorusuna da (6/168) Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/122), 
(6/146), (6/147), (6/149), (6/161), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/135), 
(6/140), (6/156); 

iEsas numaralı sözlü soruları soru sahiplerinin bir
den fazla sorusunun gündemde yer alması nedeniy
le, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince, 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/136), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/139) 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/145), 
Jçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ıra (6/157), 
(İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/163), 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169), 
(6/170); 

Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril
diğinden, 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160) esas 
numaralı sözlü soru önergesi ilgili bakan Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından, 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ım (6/171) 
esas numaralı sözlü soru önergesi de soru sahibi gö
revli olduğundan; 

Ertelendiler. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilen; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek 
ve Yollukları Hakkında 13.7.1984 Tarih ve 3037 sayı
lı (1/549; 3/491) (S. Sayısı : 118), 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan 
Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Mil-

10 . 10 . 1984 O : İ 

let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Se
çilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında 13.7.1984 
Târih ve 3038 sayılı (1/550; 3/492) (S. Sayısı : 119) 
ve 

Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri ile Dı
şarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları 
Hakkında 13.7,1984 Tarih ve 3039 Sayılı (1/551; 

3/493) (S. Sayısı : 120), 

IKanunlar tekrar görüşülerek maddeleri kabul edil
di, tümleri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonu
cunda kabul edildikleri açıklandı. 

2918 Sayılıı Karayolları Trafik Kanununun 137 nci 
Maddesinin ı(lb) Bendinin Değiıştiritossii Haıkkında 
Kamun Tasarısı ve ılşöüzüğün 89 uncu Maddesine Gö
re Geri Verifen 'Muş Milletvekili Atıiıla Sim'in, 
13.10.198'3 Tarihi ve 2918 Numaralı KarayoMaırı 
Trafiilk Kanununun 3 ünoü Maddesindeki İki Tamı
mın Dağişltiırilimıesi Haıkkında Kanun Tdklifinıin 
(1/606, 2/78) (S. Sayısı : 121) ıtJümü üzerinde bir sü
re görüşüldü; isteği üzerine Komisyona geri verilme
si 'kabul olundu., 

Kamı'iıs'yonica maddeleri geri aliınıan : 
Başbakanlık Teşkıilıatiı Halkkında Kanun Hükmün

de Kararnamenin ©eğittirilerek Kabulü Haiklkında 
Kanun Tasaın'sı (1/501) '(S. Sayısı : 112) ite, 

Arttaîya Milletvekili Ali Dizdaroglu'nun, Tüırlk 
Oeza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 'inci Madde
lerinin Değişltiiriılmesine Dair Kanun Teklıifine (2/102) 
(S. Sayısı : 82) dalir fcomıfeyoın raporları henüz basılıp 
dağıtıldığı içıin tasarı ve toelklifiin görüşülmeleri erte
lendi, 

10 E'kim 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 18.45*te son veridli. 

Baışjkan 
ıBaşkanıvökii 

Abdulhdim Araş 

Katip Üye Kâtip Üye 
Aldana Giresun 

Cüneyt Canver Yavuz Köymen 

— 287 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

10.10.1984 

Tasarı 
1. — 19J2.Iİ947 Tarihli ve 5016 sayıda Miiiel&lerara-

sı Para Fonu 'ile Milletlerarası îmaır ve Kalkınma 
Bankasına Katıllmak İçlin Hükümete Yetki Verıilmesi-
ne Dair Kamumun Değişlik 2 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkımda Kanun Tasarısı (1/607) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geflıiış, tarihi : 9.10.1984) 

Teklifler 
1. — îsıfcaınlbul Milletvekili Ercüment Komukman 

ille Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'mun; Uzun 
Va'delli Planınıım Yürürlüğe Kanaması ve Bütünlüğü
nün Korunıma'sı 'Hakkında 'Kamun Teklifi (2/147) (Plan 
ve Bütçe Komılsıyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.10.1984) 

2. — Elazığ Miil'ietivekilli Mehmet Özdemıiır ve 7 
Arkadaşımın; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa IBlir 
Ek GeçrJci Madde Eklenmesine 'Dair Kamun Teklıiifi 
(2/1148) (Mıîflîî EiğMm IKoimisyonuna) (Başkanlığa geliş 
taırihi : 9.10.1984) 

Tezkereler 
1. — S'ehTiade KaygUsuz Hakkı nıdaki Ö'liüım Oezası-

nın Yerine Getirilmesine Dair 'Başbakanlık Tezkeresi 
(3/574) (Adallet Komisyonuna) (Başkanlığa gellıiş ta
rihi : 9.10.1984) 

2. — Necdet Söz'bir Hakkındaki Öllüm Cezaisinin 
Yerine Getliırlîmesiime Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/575) (Adalet Ktomıiısyomuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.10.1084) 

3. — Cumalli Ayhan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/576) (Adalet Koimüsyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.10.1084) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Dıiyanbakur Milletvekilli Mahtmuıt Alitunakar' 

m, Diyarbakır İlinin kairayo/lu sorumuna ilişkin Ba-

Çarşamba 

yınidırlık ve Dskân Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/177) '(Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1984) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
in, Diyarbakır Kültür Merkez 'binası inşaatıma lülişıkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/178) (Baışkanllığa 
geliş tarihi : 9.10.1984.) 

3. — Diyarbakır Mıillletvekilii Maihlmuft Alitunakar' 
m, Diyarbakır İli sağlık Sorumlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/179) (Başkarilığa geliş 'tarihi : 9.10.1984) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Akunakar' 
in, Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muhafaza ve 
tamirine ilişkin Başbakandan sözlü sloru önergesi 
(6/180) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1984) 

5. — Diyarbakır Mıiı'lliefcvetoiılü Malhmut Altunakar' 
ıın, Diyaırbakır İlinde uygulanan taşlı arazi ısttan proje
sinle ilişklin Tarım, Orman Ve Köy İşlileri Balkanından 
sözlü soru ömergesii (6/18Ü) (Baışkammğa geliş tarihi : 
9,10.1984) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Manımuıt AHtunakaır' 
un, Diyarbakır İlinin 'içime suyu sorununa lilişk'im Ta
rım, Onman ve Köy işleri 'Bakanından sözîllü soru 
önergesi (6/1182) (Baışkanliığa geiliş tarliıhi : 9.10.1984) 

7. — Diyarbakır M'llleiüvekiili Mahmut Altuınaıkair' 
im, Diyarbakır İplik Ealbrıikaisı projesinle ilişkin Dev
let Bakamından sözillü sıoru önergesi (6/183) (Baş-
kaırilığa gediş tarilhi : 9.10.1984) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altumakıar' 
in, Çınar - Göksu projesine İlişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bafcanındaın sözlü soru önergesi (6/184) 
(Başkanlığa geliş tarihi.: 9.10.1984) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
un, Diyarbakır İfae bağlı köylerlin elelktrlik sorununa 
illlişfcın Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar »Balkanımdan sözlü 
soru önergesi (6/185) '(Başkanlığa geliş terilhi : 
9.10,1984) 

— 288 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 

DİVAN ÜYELERİ : Yavuz KÖYMEN (Giresun), Cüneyt CANVER (Adana), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Çorum Milletvekili ihsan Tombuş'a kadar yokla
ma yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, üni

versiteye girmeye hak kazanmış olup da yurtlarda yer 
bulamayan öğrenciler konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, Adana 
Milletvekili Sayın Cüneyt Canver; yurtlarda yer bula
mayan ve üniversiteye girmeye hak kazanmış gençle
rimiz hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir, ken
dilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Canver. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; üniversiteye girmeye hak kazandığı hal
de, yurtlarda yer bulamadığı için okumı şansını kay
betme durumu ile karşı karşıya olan gençlerimiz hak
kında konuşmak üzere gündem dışı söz almış bulun
maktayım. 

Ülkemizde her yü üniversitelere yüzbinlerce lise 
mezunu genç müracaat etmekte ve bunlardan bir kıs
mı üniversiteye girmeye hak kazanabilmektedir. Oku
maya kararlı bir Türk gencini, üniversiteyi kazandık
tan sonra bu kez de, üniversiteyi kazanmak kadar 
zor yeni bir sorun beklemektedir. Bu sorun, kazandı
ğı üniversite çevresinde barınabilecek bir yer bulabil
mek sorunudur. 

Bilindiği üzere, ülkemizde öğrencilerin yurtlarla 
ilgili sorunları Millî Eğitim Bakanlığına ' bağlı olan, 
ancak 351 sayılı Kanunla özel hükümlere tabi bir ku
ruluş olan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür
lüğü tarafından çözülmeye çalışılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, toplantı için yetersayı
mız vardır. 

Bu yıl Kredi ve Yurtlar Kurumuna 48 420 öğren
ci başvurmuştur. Bunlardan 6 558'i kız öğrenci, 9 665'i 
ise erkek öğrenci olmak üzere toplam 16 223 kişiye 
yatacak yer temin edilebilmiştir. Halen 32 197 kişilik 
bir açık bulunmaktadır. Yani, müracaat ettiği halde 
dışarıda kalan öğrencilerin sayısı, yer bulabilenlerin 
yüzde 75'ine ulaşmaktadır. 

Sayın üyeler, ülkemizde her yıl üniversiteye ka
yıt olacakların sayısı önceden bellidir? Yatak açığı 
önceden tespit edilebilir. Kredi ve Yurtlar Kurumu
nun bu muhtemel açığı önceden kapatabilmesi için 
bir dizi önlem alması da mümkündür. Ayrıca, bu so
runun halli için gerekli finansmanın önceden temini 
de olasıdır. Bir inceleme yaptığımızda, gerek kuru
mun ve gerekse Devletin üzerine düşen bu görevleri 
layıkı veçhile yerine getirmediğini görmekteyiz. Ku
rum bu açığı kapatmak için yeni yurtlar inşası ama
cıyla girişimlerde bulunacağına, mevcutları moderni-
ze ile yetinmiştir. Bu yıl ise, yurt sorununun büyük
lüğü karşısında harekete geçerek, Yüksek Planlama 
Kuruluna 19 606 000 000 Mra teklif edilmiş, ancak 
Maliye Bakanlığınca bunun 4 milyar lirasının karşıla
nacağı belirtilmiştir. Aralık ayına kadar da prefabrik 
sistem ile 4 bin kişinin daha iskânı için çalışılmakta
dır. İktidar Partisi bir sayın milletvekilinin de kendi 
grubunda yaptığı konuşmada aynen belirttiği üzere, 
19 milyar liralık bu ödeneğin derhal ödenmesi sağ
lanarak gençliğimize sahip çıktığımızı ispat etmek mec
buriyetindeyiz. 

Sayın üyeler, kazandıkları üniversitelere gelip der
se başlayan öğrenciler şimdilik otellerde veya varsa 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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tanıdıklarının yanında âdeta idare etmeye çalışmakta
dırlar. özellikle büyük kentlerde bu gençlerin asgarî 
40 - 50 bin liralık kira bedeli ödemeye güçleri yetme
yecektir. Bunların çoğu ya okumaktan vazgeçecek ve
ya bir iş bulup okumaya devam gayreti içerisinde ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, Türk gençliği günümüzde bü
yük bir sahipsizlik ve bu sahipsizliğin getirdiği duyum
suzluk içerisindedir. Gençlik toplumumuzun bugün 
yalnızca suçlanan kesimi haline gelmiştir, öyle ki, 
1980 öncesinin tüm olayları dahi gençliğe fatura edil
miştir. Eğer biz Devlet olarak gençlerimizin özgürce 
öğretim yapmasını sağlayamazsak, onların öğretim
leri esnasındaki gereksinimleri olan kredi, malzeme ve 
yurt gibi belli sorunlarını çözümleyemez, karşılarında 
çaresiz başımızı önümüze eğersek, onların meslek sa
hibi olmalarına yardımcı olamayıp, üstelik onları ca
hil ve işsiz bırakırsak, Devlet olarak onlardan bir şey 
beklemeye hakkımız da kalmayacaktır. Büyük Atatürk' 
ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği Türk 
gençliğinin içinde bulunduğu bu açmazdan kurtarıl
ması eğer milyarlara bağlıysa, benim Devletim bu pa
rayı derhal ödemeli ve Türk gençliğinin layık oldu
ğu biçimde öğrenimini tamamlamasına yardımcı ol
malıdır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımız kamuoyunu meşgul 
eden bu sorunun halli için Bakanlığınca ne gibi ön
lemler alındığını da Yüce Kurulunuza bu vesile ile arz 
ederlerse, sanırım kuşkulu bekleyiş içinde olan tüm 
öğrencilere ve velilere ferahlık verebilecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Canver. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyetine gide

cek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dö
nüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/577) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

BAŞKAN — Gündemlin sözlü sorular kısmına ge
çiyoruz. 

Birinci soru için 15 gün mehil talebinde bulunul
duğundan, sözlü soruyu erteliyoruz. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin sunuşlar hısımında, Cumhurbaş

kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize 
sunacağım': 

Türkiye Büyük Militet Meclisi Başkanlığına 
20-23 Ekim 1984 tarihleri arasında Pakistan'a ve 

25-30 Ekim 1984 tarihleri arasında da Çin Halk Cum-
huriyetjne gidecek olan, Dışişleri Balkanı Vahit Ha
lefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığıma, 
Devlet ©akanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğum; 
(bilgilerlinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — (Bilgilerinize sunulmuştur. 
VECtHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir talebiniz mi var efendim?. 

VECtHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bugün gündem 
dışı konuşma yapmak için Pazartesi günü müracaat
ta bulunmuştum. 

BAŞKAN — Zannediyorum, dün size söz ver
dim efendim. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, ben 
bugün için de söz İstemiştim. 

BAŞKAN — Müracaatınız bana intikal etmedi 
efendim. 

VECtHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Nasıl olur efen
dim, pazartesi günü müracaat ettim?. 

BAŞKAN — Zannediyorum konular aynı olduğu 
için... 

VECtHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Değil efendim, 
tamamen başka, hiç alakası yok. 

BAŞKAN — Efendim, tetkik edelim, yarın imkân 
dahilinde olursa alize söz verelim. 

2 nci sözlü soruya geçiyoruz. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların durumu
nu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komisyo
nun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/135) 

BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver?... Burada. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Başbakan veya adına oevap verecek bakan?... 
Yok. 

Sözlü soru ertelenmiştir. 
3 üncü sözlü soruya geçiyoruz. 
3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sartoğlu'nun, İsken

derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

(BAŞKAN — Mehil verilmesi sebebiyle sözlü so
runun görüşülmesi ertelenmiştir. 

4 üncü sözlü soruya geçiyoruz. 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın sözlü sorusunun görüşülmesi, mehil 
verilmesi sebebiyle ertdenmiştlir. 

5 indi (Sözlü soruya geçiyoruz. 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canve/in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yer alan demokrasi ile 
ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm cevabı (6/140) 

BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver?,; Buradalar. 
'Başbakan veya adına cevap verecek jbakan?... Bu

radalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut 

özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz- ederim. 17.8.1984 

Cüneyt Canver 
Adama Milletvekili 

17 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde «Beş yıl so
nunda yeni seçimlere giderken Türkiye'de demokra
tik sistemi bir daha geri dönmeyecek şekilde yerine 
oturtmuş olacağız. Bunu kendi metodlarımızla yapa
cağız» şeklindeki beyanı yer almıştır. 

Bu'beyanınıza göre Sayın Başbakan; 
1. Sıkıyönetimin kaldırıldığı illerde-bu kez de 

neden olağanüstü hal ilanını tercih etmektesiniz?. 
2. Sendikal hakların kullanılmasının yasaklandığı 

veya kısıtlandığı rejimler anti - demokratik rejimler 
olacağına göre mevcut yasalarımızda bulunan işçile
rin aleyhine olan hususların düzeltilmesi için düşün

düğünüz yasalar var mıdır?. Varsa Genel Kurula ne 
zaman sunacaksınız?. 

3. 12 Eylül öncesinin tartışma ortamını başlat
mamak istediğiniz halde eski bir aşın sağcı partinin 
Devleti ele geçirmesine neden seyirci kalıyorsunuz?. 

4. İktidar olduğunuzdan beri her gün lâik Devlet 
ilkesinin çiğnenmesi karşısında neden susuyorsunuz?. 

5. Halkımıza sizlin dışınızda da seçenek olduğu
nu anlatabilmesi için TRT'yi muhalefete açmayı ne
den engelliyorsunuz?. 

6. Halkanızın ekonomik özgürlükleri giderek 
kabolduğuna göre 5 yıl sonra vadettiğiniz gerçek 
demokrasi kimin demokrasisi olacaktır?. 

7. Demokrasilerin vaz geçilmez unsurlarından 
olan basını izlediğiniz gazete kâğıdı fiyatları politi
kanız ile neden işlevsiz hale getirmek istemektesiniz?. 

8. Demokrasiyi ülkemizde yerleştirmek için baş
vurmayı düşündüğünüz yukarıda 'belirttiklerimden 
başka yöntemleriniz nelerdir?. 

9. îktidar olduğunuz günden beri ortaya koydu
ğunuz uygulamalar sonucu 5 yıl sonra Türkiyemizde 
Anavatan Partisi mi yoksa demokrasi mi yerleşmiş 
olacaktır?. ' 

10. Gerçekten demokrasiye inanıyor ve seviyor 
musunuz?. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 

MUSTAFA UĞUR ENBR (Kütahya) — 
Sözlü sorunun sorulması konusunda usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani sözlü sorudaki usulsüzlüklerin 
hangi noktasından efendim? 

•MUSTAFA UĞUR ENBR .(İKÜtahya) — 
Efendim, İçtüzüğümüzün 94 üncü maddesi; «Soru 
kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri sürütaıeksizin 
bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı ola
rak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bakan
lardan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten 
ibarettir» der. 

Yine 95 inci madde; «Aşağıdaki sorular Başkan
lıkça kabul edilmez: 

a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi 
mümkün olan konular; 

b) Tek amacı istişare sağlamaktan ilbareJt konular; 
c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru 

önergesiyle aynı olan sorular» diyor. 
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Şimdi görüyoruz ki, Sayın Cüneyt Canver'in ver
miş olduğu 10 maddelik soru bir polemik yaratmak
tan ibarettir. Takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Gerek oturumu bugün idare eden 
Başkanınız, gerekse diğer başkanvekili arkadaşları
nız tarafından sayın milletvekillerine îçtüzüğün bu 
maddesini müteaddit defalar, özellikle üzerinde du
rulması lazım ıgelen konular olarak hatırlatılmıştır. 

Soru; kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaa dercedil-
meksizin üç unsuru ihtiva edecektir. Başkanlığımız 
bu konuda gerekli titizliği göstermekte, Kanunlar 
Müdürlüğümüz, birçok arkadaşların bu nevi taleple
rini şahsî görüşme yoluyla halletmekte ve İçtüzüğün 
bu hükümlerine riayet için azamî titizliği göstermek
tedir. 

IKeza yine ıbu konuya riayet etmeyen ve kabul etme
yen arkadaşlara da, böyle bir sözlü sorunun, yani 
îçtüzüğün 94 üncü maddesine göre verilmiş bir söz
lü soru önergesi mahiyetinde bulunmadığı bildirile
rek iade ©dilmektedir. 

Gündem dışı konuşma talebinde bulunan sayın 
arkadaşımın bir nebze de olsa haklı tarafı olduğunu 
kabul ediyorum. Bendeniz Başkanlık Divanının bu 
konuda daha titiz davranması hususunda, konuyu 
Başkanlık Divanına götürmeyi Yüce Heyetinize söz 
veriyorum. (Alkışlar). 

Buyurun Sayın Bakan. 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Soru

sunu geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme girdiği için bi
zim sözlü soruyu geri yerme hakkımız yok. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ 
(Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ada
na Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in sözlü soru 
önergesine gerektiği ""şekilde cevap vermem maalesef 
mümkün değildir. Evvela zaman (bakımından müm
kün değildir; çünkü feu soru önergesinde tam 10 ta
ne soru vardır, benim ise cevap vermek için sadece 
10 dakikam var. 

İkinci olarak da bizim siyaset anlayışımız bakı- ' 
mından mümkün değildir. Çünkü bu sorular billgi al-" 
maya değil, polemik yaratmaya yöneliktir. Biz ise Ibu 
tür ucuz polemiklerle popüler olma devrinin Türki
ye'de artık kapanması gerektiği görüşündeyiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

(Sorularından anlaşılmaktadır ki, sayın mlletiveki-
li 1982 Anayasasını hiç anlatmamıştır. Ama umarım 
ki Türkiye'nin bugüne nerelerden ıgeldiğini de henüz 
unutmamıştır. 

HÜİSEYÎN AVNlî SAĞESEN ,(Ordu) — O sizin 
fikriniz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ 
(Devamla) — Milletimizin yüzde 92 oyuyla kabul edi
len bu Anayasa, Türkiye'nin bir dalha aynı duruma 
düşmemesi için birtakım tedbirler geltirmiş batta bu 
tedbirlerle de yetinmeyerek bazı ıgeçici süreler ön
görmüştür. 

Şimdi eğer sayın milletvekili, sözlü sorularından 
anlaşıldığına göre, bu Anayasanın antidemokratik ol
duğuna inanıyorsa, bu onun kişisel sorunudur. Ama 
şu kadarını söyleyeyim ki, en azından Avrupa Kon
seyi onun bu görüşüne katılmamaktadır. (ANAP sı
ralarından alkışlar). Anavatan iktidarı, bu ülkeyi bu 
Anayasaya göre yönetmek üzere yetki almıştır ve bu 
Anayasaya göre de yönetmeye devam edecektir. 

ıSayın milletvekillinin sözde soruları, Hükümeti
miz hakkında çeşitli suçlamalarla doludur. Hüküme
tin «Laiklik ilkesinin her gün çiğnenmesine; şunun 
bunun Devleti de (geçirmesine seyirci kaldığı veya 
basını işlevsiz hale getirmek istediği» şeklindeki id
dialar tamamen asılsızdır. Hiçbir mesnede dayanma
yan bu iddiaların sayın milletvekilinin hayal gücünün 
genişliğini göstermekten öteye de hiçbir anlamı yok
tur., 

Sayın milletvekili ayrıca, yasamayla yürütmenin 
yetkilerini de birbirine karıştırmaktadır. Sıkıyöneti
min kaldırıldığı illerden bazılarında ilan edilen ola
ğanüstü hal durumu buradan, yani Türkiye Büyük 
M'llet Meclisinin onayından geçmiştir. Dolayısıyla, 
bu eleştiri doğrudan doğruya Meclisin iradesine kar
şıdır. 

Ayrıca, TRTyi ıriuhaldfe'te açıp açmamak da Hü-
kümeifcin elinde değildir. Bu da bir kanun konusudur. 

iSayın Başbakanımın ifade ettiği gibi, Anavatan 
iktidarı beş yıl sonunda Türkiye'de demokrasiyi bir 
daha geri dönmeyecek şekilde yerleştirmeye kararlı
dır. Aslında bu sadece Hükümetin veya Anavatan 
Partisinin davası olmamak gerekir. Bu, başta siyasî 
partiler olmak üzere, TürkiyeMeki bütün kurumla
rın ortak amacı olmalıdır. Bizim bu amaca ulaşma
daki en önemli yöntemimiz, Sayın Başbakanımın ge
çen hafta bu kürsüden de ifade ettikleri ıgibi, sayın 
milletvekilinin sözlü ısorularındafcine benzer tahrik
lere kapılmamak ve Türkiye'yi 12 Eylüle getiren si
yasî zihniyetin günümüzdeki uzantılarıyla polemiğe 
girmemektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (AHMP sıralarından 
alkışlar) 
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IBİAŞKİAÎN — Sayın Canver, sözlü soruya verilen 
cevap üzerine tgoriişleriMzi bildirmek Mer misiniz? 
(ANAP sıralarından «Kurulmuş makine, hazır za
ten» sesleri). 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Canver, süreniz 5 dakikadır. Sorunuz isti

kametinde konuşmanızı, bunun dışına çıkmama
nızı istirham ediyorum. 

CÜNEYT. CANVER (Adana) — Sayın Başba
kan adına beni haşlamayı düşünen Sayın Bakana te
şekkür ediyorum. 

Şimdi, öncelikle şunu belirtmek isterimi: Avrupa 
Kbnseyi benim için ölçü değil; çünkü, o beni istediği 
zaman tanıyor, istemediği zaman tanımıyor ise; ben, 
onun benlim hakkımdaki yorumunu tanımıyorum; 
bîft Buna böyle bir cevap vermek isterim. 

Soru önergemde; Anayasa hakkında, eğer Anaya
sayı ima edici bir tabir kullandı isem, gerçekten o be
nim sorumluluğum dahilindedir. Ancak, işçi hakları
nın genişletilmesinıi ve kuManımının yayigınlaşturıllma-
sını İstemek, Anayasa suçu mudur? Sayın Bakan, 
buna da cevap vermeliydi. Ne odur yarii, ıtoplu iş söz
leşmelerinin daha demokratik, daha çağdaş olmasını 
istemem suç mudur? Eğer, eski yasaların aksayan 
yönleri varsa, bu Anayasa dahi otea değiştirilmesini 
İstemek suç mudur? Anayasanın nasıl değiştirileceği, 
yine Anayasada yazılıdır. Demek ki, Anayasayı ha
zırlayanlar bile, bir gün bunun değişeceğini düşün
müşlerdir. Yoksa, «Bu Anayasa değiştirilmez» diye 
bir madde koyarlardı, hiç de tartışma konusu olmaz
dı. 

Sayın mililelivekiHeri, sizleri üzmeyeyim; yani siz 
bu ülkede laikliğin her 'gün İhlal edilmediğini mi sa
nıyorsunuz? Siz, partizanca atamalar yapılmadığını 
mı sanıyorsunuz? Siz, eski aşırı sağcı bir partinin Dev
leti elle geçirmeye çalışmadığını mı 'sanıyorsunuz? Be
nim her söylediğim sonuna kadar doğrudur, asıl ha
yal âleminde yüzen Sayın .Bakanın ta kendisidir. 

Saygılar sunarım. ıflBP sıralarından alkışlar). 
ıBAŞKlAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

BAŞKAiN — 6 ncı soru; bir ay mehil verilmesi 
sebebiyle ertelenmiştir. 

7 nci sözlü soruya geçiyoruz. 
7. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

(BAŞKAN — Sayın Sabit Batumlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

(BAŞKAfN — 8 inci soru, 15 gün mehil verimesi 
sebebiyle ertelenmiştir. 

9 uncu sözlü soruya geçiyoruz. 
9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/149) 

BAŞKAN — Sayın Sabit Batumlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

\10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'm, Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

IBAŞKİAN — 10 uncu soru, 'içtüzüğün 97 nci 
maddesine göre, Sayın Cüneyt Canver'm olmaması se
bebiyle ertelenmiştir. 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer atan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/157) 

ıBAŞKAN — 11 inci soru, 1 ay mehil talebi bu
lunduğundan ertelenmiştir. 

12 nci soruya .geçiyoruz. 
12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze

te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

SAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat?.. IBuradalar. 
Cevap verecek Bakan?.. Yok. 
Gbru önergesi ertelenmiştir. 
13. üncü sıradaki sözlü soruya ıgeçiyoruz. 
13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümetin izlediği dış politikaya ilişkin sözlü soru
su ve Dışişleri Bakam Vahit Halef oğlu'nun cevabı 
(6/161) 

•BAŞKiAN — Sayın Sabit Batumlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Bakan?.. ıBuradalar. 
(Soru önergesini okutuyorum: 

2*3 —':-' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığıma 
Aşağıda metni yazılı sorumun sözlü olarak Dış

işleri Bakanı Sayın Vahit Halefoğlu tarafından ce-
vaplandırılıması hususunu yüksek makamlarına arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
'Sabit Batumlu 

İstanbul Milletvekili 
/Dış ülkelerde Türk Devletini küçültücü mahiyet 

arz eden politikalar sahnelenirken özal Hükümeti ve 
Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Halef oğlu tarafından 
ortaya konulan uygulamaların çok yetersiz olduğu
nu tespit etmekteyim. Bunun sebebi nedir? Yapılan 
yıkıcı çalışmalara daha sert cevaplar neden verilmi-
miyor? Türk Devletinin dış politikası büyük Atatürk 
tarafından çizilmiştir. Niçin bu İstikamet çerçevesin
de yürünmüyor?! 

Her (geçen gün dış politikamız zayıflamaktadır, 
Ibunun nedenleri nderdir? Tüm ayrıntıları ile Yüce 
(Meclise açıklanmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
)DI$)t$LE»t IBAİK1ANI VAHtT HfALEFDĞLU 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ba
tumlu, önergesinde müşahhas heıfhangi bir gelişme 
•veya hadiseye temas etmiş değildir. Türk Devletlini 
küçük düşürücü mahiyet arz eden politikalar konu
sunda elle ıtutulur bir misal verebilmiş olsaydı, ken
disini gereken en geniş çerçevede aydınlatmaya ve ik-
naya gayret göstermem, tabîtatıyla mümkün olabile-
oektü. 

Hemen İfade edeyim ki, Türkiye'nin kısa, orta ve
ya uzun vaddi çıkarlarını şu veya bu şekilde etkile
yebilecek gelişme ve olayların zaman zaman ortaya 
çıktığı varittir. Esasen, dünyanın her tarafında ol
duğu gibi Türkiye'de de Dışişleri Bakanlıklarının va
zifesi bu kalbİl gdişmelerin izlenmesi, yönlendirilme
si ve gerekli kıldıkları değerlendirme ve teşebbüsle
rin zamanında, uygun seviyede ve icap eden ülkeler 
içerisinde yapılmasıdır. 

Sayın Batuanlu'nun temas ettikleri, «Devletimizi 
küçük düşürücü mahiydtifceki gdişme veya olaylar
dan» neyi kastettiği anlaşılamamaktadır. Türkiye'nin 
menfaatlarını /olumsuz yönde etkileyebilirle istidadı 
gösteren gelişmder başkadır, ki bunlarla ilgili olarak 
gerekli tavırlar alınmakta ve lazım gelen önleyici ve 
yönlendirici gdişımeler, girişimler derhal yapılmakta
dır. Devletimizin küçük düşürülmeye kalkışılması baş
kadır. Böyle bir keyfiyet varit değildir ve hiçbir Cum
huriyet hükümetinin buna katlanacağı ya da kayıt
sız kalacağı tasavvur dahi edilemez. 

Sayın Batumlu önergesinde ayrıca, «Yıkıcı çalış
malar muvacehesinde neden daha seılt cevaplar ve
rilmediğini» de sormaktadır. Kendisini temin ede
rim ki, Türkiye Cumhuriydinin çıkarlarına yöne
lik her türlü yıkıcı çalışma gerektiği mukabeleyi be
hemehal ve icap ettirdiği ölçüler içerisinde mutla
ka görmektedir. 

Bu <vesile ile şunu da kaydetmek isterim ki, dip
lomaside esas olan; millî çıkarları sonuç alıcı girişim
lerle korumak, gelişmderi gerçek perspektiflerine 
oturtarak değerlendirebilmek ve gösterilecek tepkile
rin zamanlama ve dozajını doğru tespit edebilmek 
gibi yöntemleri, basiret ve başarı ile uygulamaktır. 

Muhterem milletivekllleri, Sayın Batumlu, «0ü-
kümetimizce takip olunan dış siyasetin, Atatürkçü 
dış politika gereklerine uygun düşmediğini, dış poli
tikamızın her (geçen gün zayıfladığını» iddia ederken 
büyük bir yanılgı içerisindedir., 

IDış politika faaliyetlerimizin, Atatürk'ün millet
lerarası camiayla münasebetlerimiz bakımından koy
muş bulunduğu umdelere ters düşen hiçbir yönü yok
tur. Aksine «Yurtta sulh, cihanda sulh» prensibinin 
dünya ve bölgemiz çapında takviyesine, istikrara ve 
Mlsak-ı Millî ile belürlenmiş topraklarımızın bütün
lük ve /güvenliğini muhafaza esaslarina dayalı dış si
yasetimiz, Ataltürkçü dış politika mirası ile tam bir 
uyum içerisindedir. 

(tşjte barış ve huzuru yeniden tesis eden, ekono
mik kalkınma, sosyal ve küMrel ilerleme yolunda 
emin adımlarla yürüyen Türkiye, dostluk ve işbirli
ği aranılan, bölgemizde olduğu kadar, dünya gene
linde de ağırlığı artan görüş ve tecrübelerinden isti
fade edilmesi gerektiği inancı giderek daha da yaygın
laşan bir ülke durumundadır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP Bira
larından alkışlar). 

ıBAŞKIAN — Sayın Batumlu, görüş bildirmek is
ter misiniz? 

ıSAMT BATÜBLU (îtstanlbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — (Buyurun. 
Sayın iBatumlu, süreniz 5 dakikadır; konuşmayı 

bu süreye sığdırmanızı dca ediyorum. 
SABİT IBATÖMLU istanbul) — Teşekkür ede

rim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her gün bu 

kürsüye çıkmak arzusunda olmadığımı evvda kabul 
etmenizi rica ederim. Ancak, aylardır gündemde sü
regelen sözlü sorulara cevap verme durumu gecikti-

— 294 — 
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ği içindir ki, beni karşınızda her gün görme fırsatı
nı buluyorsunuz; bunun için de teşekkür ederim. 

Şimdi, biraz önce Sayın Dışişleri Bakanımız, be
nim 13.9,1984 günü kendilerine yönelitmiş olduğum 
soruma bu kürsüden cevap verdiler. Teşekkür ederim 
zahmetleri için. Ancak, dediler ki*, «(Soruda açıklık 
yok.» Soruda daha nasıl açıklık olsun; soruda her 
yönüyle açıklık var, Türkiye'nin dış ülkelerde bugü
ne kadar nelerle karşı karşıya kaldığı da kendi bilgi
leri içerisinde. Kendileri sanıyorum 15 günden beri 
(biraz daha fazla, biraz daha eksik olabilir) yurt dı
şında çeşitli nedenlerle, çeşitli toplantılara katılan bir 
Sayın Bakamınız olarak, Türkiye'ye döndüğü üç gün
den (beri, Türkiye ile ilgili dış konularda gönül Mer
di ki, Yüce Meclîse şu kürsüden blgiler sumun, biz 
de aydınlanalım. 

Benim 13 Eylül .günü bu soruyu yönetimem, o 
günlerde Amerika'da Ermeni Lobisinin Türkiye'ye 
takındığı tavırdan ötürüdür ve o günlerde fevkalade 
ağır, fevkalade üzücü, Türkiye aleyhine cereyan eden 
haberlerden ötürü bu soruyu Yüce Meclise getirmiş 
bulunuyorum. Sayın Dışişleri Bakanımız niçin bu ko
nunun neticesini şu kürsüden açıklamıyor, niçin Eıge 
sahasındaki Yunanlıların yaptığı birtakım yalan ve 
yanlış hareketleri bu kürsüden Yüce Meclise açıkla
mıyor da, benim sorumu sadece yuvarlak cümleler
le kapatoıaya çalışıyor? 
' Değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; kendi

leri son cümlesinde, Büyük Atatürk'ün «Yurtta sulh, 
cihanda sulan» vecizesini kullandı. İşte bütün gön
lümüzle «yurtta sulh, cihanda sulh» espirisi içerisin
de Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin içte ve dış-
ıfaki saygınlığını bilhassa dış saygınlığını en yüce şe
kilde götürmesini arzu ediyoruz. Sayın Dışişleri Ba
kanımız göreve geldiği günden beri bu kürsüden han
gi Ikonuda bir açıklama yapmıştır? Dış ilişkilerle il
gili hangi konuları önümüze getirmiş, bizi tatmin edi
ci bir imkân ortaya koymuştur? Hiçbirisinde koy
mamıştır. Onun için elbette ki bu tür soruları sora
cağız ve kendisinden de bilgi isteyeceğiz. 

Son defa Amerika'da, bir hafta - on gün içerisin
de lehimize dönen fevkalade imkânlar olmuştur. Ni
ye açıklamıyor bunları bu kürsüden? Lehimize dö
nen bu son durum nasıl olmuştur, neden olmuştur; 
niçin söylemiyor bu kürsüden? Niçin biz bu bilgiler
den yoksun kalıyoruz? Kendileri tutuyor bu sorunun 
sorulmasından ve sorunun yuvarlak sorulmasından 
yakınarak buradan bize cevap veriyor. 

Aziz arkadaşlarım, elbette ki bugün dış ülkelerde 
çeşitli kaynakların Türkiye'ye yöneldiği ağır itham
lar vardır. Bunların karşısında takınacağımız tavır
ların neler olacağını Sayın Dışişleri Bakanımız bu 
kürsüye getirecek ve Yüce Meclis,de bunun gereğini 
düşünecektir arkadaşlar. Onun için bu konularda 
kendisinden hep birlikte blgi istemek zorundayız 
ve Yüce Meclise şunu söylemek istiyorum: Sayın Dış
işleri Bakanımız, Yüce Meclise son gelişmelerle ilgi
li lütffen bilıgi versinler. 

Hepinize saygılar sunarım. (OP ve MDP sırala
rından alkışlar). 

BİAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, 

14. — İstanbul Milletvekili Günseli, özkaydmn, 
«Dünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

15. — İstanbul Milletvekili İbrahim UraVvn, mil
li çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/169) 

16. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, air-
bus uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/170) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölü
münün 14, 15 ve li6 ncı sırasındaki sözlü sorular, il
gili bakanlar tarafından mehil istenmesi sebebiyle 
ertelenmiştir., 

17. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'in, 
Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabrikasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

BAŞKAN — 17 nci soru, soru sahibi sayın millet
vekilinin görevüd bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (11501) (S. Sayısı : 112 ve U2'ye 1 inci ek) (1) 

IBAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

•Birinci sıradaki, Başbakanlık Teşki'a'tı Hakkında
ki Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne kaldığı yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 25.9.1984 
tarihli 3 üncü Birleşimde tamamlanmıış, maddelere 
geçilmesi kalbul ed'ilmişıti. Bunu müteakip, Komisyon 
tarafından tçltüzüğün 89 uncu maddesine göre bü
tün maddeler geri alınmış ve yeniden rapor tanzim 
edilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonun yeniden hazırladığı, daiğı'tlmiış bulu
nan raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum: Raporun okunmasını kalbul edenler... Et
meyenler... Raporun okunmamasına karar verilmiş
tir. 

IBu arada bir noksanı zapta geçirmek durumun
dayız. Sayın Trabzon Milletvekili Osman Bahadır, 
bahsi geçen rapora muhalefet şerhi koymuş ve «Mu
halifim» diye beyanda bulunmuş. Bu raporun ba
sılması sırasında, zuhulen, muhalefet şerhi ve mu
halefet hususu zikredilmemiştir. Bu muhalefet şerhi
ni okutmak suretiyle durumu düzeltiyoruz. 

Kanunun 36 ncı maddesine muhalefetimin ge
rekçesi:; 

Hâkîm ve 'savcıların özlük hakları, (Adalet Bakan
lığına bağlı kalmak şartıyla 'Başlbakanlık emrinde de
vamlı ya da geçici olarak görev üstlenmeleri Anaya
sa hükümleriyle bağdaşmaz. 

iŞÖyle ki, Anayasanın 140/5-6 madde ve fıkraların
da «Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden 
başka, resmî ve özel. hiçbir görev alamazlar. 

Hâkimler ve savcılar, idarî görevleri yönünden 
Adalet Bakanlığına bağlıdırlar» sekilinde yer alan hü
küm açısından, yine, kuvvetler ayrılığı ilkesiyle çeliş-

(1) 112 S. Sayılı Basmayan 25.9.1984 tarihli 3 
üncü Birleşim Tutanağına, 

112'ye 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı Bu birleşim 
Tutanağına eklidir. 

vE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ki teşkil etmesi yönünden, maddenin bu içerikle dü
zenlenmesine karşıyım. 

Anayasa Komisyonu Üyesi 
Osman Bahadır 

Trabzon 
BAŞKAN — Şimdi, kanun maddelerinin müzake

resine geçiyoruz. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka

nun Tasarısı 

I. KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, bakanlıklar 

arasında işbirliğini sağlamak, hükümetin genel siya
setinin yürütülmesini gözetmek, Devlet teşkilâtının 
düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa 
ve kanunlarla Başbakana verilen, görevleri yerine ge
tirmek için Başbakanlık Teşkilâtının kurulmasına, 
teşkilât ve görevlerine ait esasları düzenlemektir. 

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

ler.. Etmeyenler.. 1 ineli madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Görev 
MADDE 2. — Başbakanlığın görevleri şunlardır: 
a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, 

Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözet
mek, Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri ye
rine getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak, 

b) Devlet teşkilatının düzenli ve müessir bir şe
kilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit et
mek, hükümet programı ve kalkınma planları ile yıl
lık programların uygulanmasını takip etmek, 

c) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, 
yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve di
ğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Or
ganı ile olan münasebetleri yürütmek, 

d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgi
li ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bu
lunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek 
metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde ta
kip etmek ve yayınlamak, 

e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam 
ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, 
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idarî usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet teş
kilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve 
prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağla
mak, 

f) Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim siste
mini geliştirmek, uygulanmasını takip etmek, gerek
tiğinde teftiş ve denetim yapmak, 

g) Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren 
tarihî, hukukî, idarî, ekonomik, ilmî doküman ve 
belgeleri toplama'k, değerlendirmek ve düzenlemek, 
film, mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak ar
şiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak, 
bunların tahribini önleyecek arşiv laboratuvan kur
mak, mitetterârası arşivcilik ile lîgili Ihareketleri takip 
ötmek, önemıli arşiv malzemesini yurt ve dünya Ibilim 
çevrelerine sunmak. 

h) Deniz işlerini koordine etmek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
(Buyurun Sayın Tutum. 
Sayın Tutum, grup adına mı, şahsınız adına mı 

efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
şahsım adına çok kısa bir sorum olacak efendim, arz 
ederim, 

Saygıdeğer Başkanım, değerli milletvekilleri; bu 2 
nci madde Başbakanlığa tevdi edilen görevleri tadat 
etmektedir. Ancak usul yönünden' bir sıkıntımız var: 
Biz, Başbakanlıkta bir teftiş kurulu kurulmasına 
karşıyız. 

2 nci maddenin (f) fıkrasında, bir cümleyle teftiş 
ve denetim yetkisinden söz edilmektedir .Oysa 20 
nci madde üzerinde önergemiz vardır ve biz teftiş 
kurulu fikrine karşıyız. Bu nedenle, biz bu 2 nci 
maddeyi kabul edersek, 20 nci maddeyi de dolaylı 
olarak kabul etmiş oluruz. 

Bu bakımdan, acaba 2 nci maddeyi 20 nci mad
deyle birlikte müzakere etmek daha isabetli olmaz mı 
Sayın Başkanım? Aksi takdirde biz tartışmayı (f) 
fıkrası üzerinde açmak mecburiyetinde kalacağız. 
Yani yeri pek müsait olmamakla birlikte, tartışma
nın ağırlık noktası 20 nci madde olduğu halde, bel
ki de 2 nci maddenin (f) fıkrasında bu tartışmayı 
yapmak zorunda kalacağız. 

Sayın Başkanım, bu konuyu bir usul meselesi ola
rak görüyorsanız, çözümünü lütfeder misiniz? 

Teşekkürler 
BAŞKAN — Efendim, evvelemirde Komisyonun 

bu konuyla ilgili görüşünü almak mevkiindeyiz. 

1 0 . 1 0 . 1 9 8 4 0 : 1 

Sayın Komisyon birlikte müzakereyi uygun bu
lur musunuz? 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ay
nı konuda işaret edeceğim bir husus var efendim. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim size, ancak 
evvela usul meselesini bir halledelim. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir başka fıkra dolayısıyla aynı usule taalluk ediyor 
efendim. 

BAŞKAN — Bu konuyu bir halledelim de efen
dim, ondan sonra size söz vereceğim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu görüşe katıl
mıyoruz Sayın Başkan. Her maddenin kendi çerçe
vesi içerisinde konuşulmasını istiyoruz. Kaldı ki, Ana
yasanın 112 nci maddesi gayet açık, gözetim ve de
netimi nasıl yapacak? 

BAŞKAN — Şu duruma göre bu (f) fıkrasının 
müzakeresiyle ilgili 20 nci maddedeki görüşlerin bu
rada belirtilmesi suretiyle, 2 nci maddede Yüksek 
Meclisin görüşleri ortaya çıkarsa, 20 nci maddedeki 
görüşleri de tabiatıyla ortaya çıkacaktır. Bu itibarla, 
(f) fıkrasının burada 2 nci maddeyle birlikte müza
keresini uygun bulmaktayız, bu konuda söz istiyor
sanız söz veriyoruz, buyurun, 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; aslında ko
numuz Başbakanın statüsüdür ve tabiî buna ilişkin 
olarak da Başbakanlık Teşkilatının görev ve yetki
leridir. Şunu peşinen arz etmek isterim, Başbakanlık 
Teşkilat Kararnamesi bakanlıkların teşkilat kararna
melerinin yayımlanmasından beşbuçuk ay sonra ya-
yımlanabilmiştir. Bunun bir anlamı vardır; tek ba
şına bu olgu Başbakanlık Teşkilat Kararnamesinin 
hazırlanmasında birtakım özel güçlüklerle karşılaşıl
mış olduğu vakıasıdır. 

Siz, Başbakanlık müessesesi düzenlenirken Baş
bakanın statüsünde yapılmak istenilen değişikliğin 
özüne karşı olduğumuz için, öncelikle bunu sizlere 
arz etmek istiyorum. 

Kanun hükmünde kararnamenin gerekçesine dik
kat ettiyseniz, şu ifade herhalde sizin de dikkatinizi 
çekmiştir; şöyle demektedir : «Bu reorganizasyon 
sonunda bazı görevler ayrılarak Başbakanlığa bağlı 
kuruluşlar haline getirilmiştir, mesela Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası dahil, bazı 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Başbakanlığa bağlan
mak veya ilgilendirilmek suretiyle Başbakanlık koor-
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dinatörlük fonksiyonu yanında icra fonksiyonuyla da 
teçhiz edilmiştir.» işte karşı çıktığımız bu cümledir. 

Gerekçede itiraf edilen bu husus, yani Başbakan
lığın icraî fonksiyonlarla donatılmış olması, Türk 
Anayasa Hukukunda son derece önemli bir sapma
dır. 

Niçin bu yola gidilmiştir, bu sapmanın özü ne
dir, neden Başbakanlık statüsü bu şekilde değiştiril
mek istenmektedir? Benim kanaatimce bunun ana
neden! Hükümetin, Anayasa hükmünü yanlış anla
ması veya hatalı değerlendirmesidir. 

Bilindiği gibi 1982 Anayasası, kuvvetli icra fik
rine büyük ölçüde prim veren bir Anayasadır. Hü
kümet, Anayasanın ibu temel esprisini, yani kuvvetli 
icra esprisini, kuvvetli başbakan şeklinde anlamış ve 
bu doğrultuda bir düzenleme yapmıştır. Biraz sonra^, 
geleceğim teftiş kurulu fikri de bunun içindedir. 

önce Anayasada Başbakanın konumuna bakmak 
gerekir. Ben bunları belki 4 üncü maddenin müza
keresi sırasında arz edeceğim için, çdk kısa olarak 
sadece değineceğim ve teftiş kuruluna geçeceğim. 

Kuvvetli icra yerine kuvvetli başbakan fikri etra
fında bir düzenlemeye gidince Başbakanın statüsü, 
eskiden olduğu gibi, demokratik parlamenter sistem
de rastlanan eşitlerarası birinci statüsünden çıkarıla
rak, bir tür bakanların üzerinde ekstre-legal bir po
zisyona getirilmektedir. Parlamenter demokrasi açı
sından fevkalade tehlikeli bir gidiştir. 

Şimdi, eğer 2 nci maddede belki ifade savruklu
ğu olarak nitelenebilecek bazı ibareler bir tarafa bı
rakılsa ve sırf ifade zaafıyla açıklanması mümkün 
olsaydı, belki üzerinde durmazdık; ama bir yandan 
salkım saçak, Başbakanlığa bağlanan ve Başbakan
lığı bir tür hizmet bakanlığı biçimine dönüştüren 
maddeler bir yana, Başbakanlıkta güçlü bir teftiş he
yetinin oluşturulması kanaatimizi doğrulamaktadır. 
Kararname, Başbakanlıkta 46 kişiden oluşan bir tef
tiş kariyeri kurmaktadır. Böylece Devlet, bir icraat, 
bir icra devleti olmaktan çok bir teftiş devleti hali
ne getirilme istidadı göstermektedir. 

Kararnamenin 2 nci maddesinde aynen; «Devlet 
teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek 
(bu mümkündür) uygulanmasını takip etmek (bu da 
mümkündür) gerektiğinde teftiş ve denetim yapmak» 
deniyor, işte burada doğrudan doğruya icraya giril
mektedir. O halde Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve 
ilgili kuruluşlarda gerektiğinde teftiş, denetim icra 
edecek demektir. Bu ifade tek başına Başbakanlığın 
süper bakanlık haline getirildiğini göstermektedir. J 
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Değerli milletvekilleri, teftiş kurulu konusunda 
Türkiye Ibir çıkmaz içindedir. Daha doğrusu Türki
ye'de öylesine katlı Ibir teftiş sistemi oluşturulmuş
tur ki, sanki Devlet teftişten (başka (bir şey yapmı
yor. Hele kontrolörleri de sayarsanız; genel müdür
lük müfettişleri kontrolörlerinden tutun, 'bakanlık 
müfettişleri ve merkezi türde 'bir kısmı denetim, bir 
kısmı teftiş icra eden oldukça karmaşık bir teftiş dü
zeni getirilmiştir. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığına 
bağlı 'Devlet Denetleme Kurulu, bir yandan KİT' 
ler üzerinde Yüksek Denetleme Kurulu, bir yandan 
bakanlıkların (bünyesinde âdeta dokunulmaz gibi ça
lışan, doğrudan doğruya bakana muhatap güçlü tef
tiş kuruları, öte yandan şimdi Başbakanlığın içinde 
b!ir başka teftiş kurulu... Türkiye'de bu denenmiştir; 
1947-1948 yıllarında bu denenmiştir ve terk edilmiş
tir. Yani, Başbakanlıkta bir teftiş heyeti oluşturul
ması geçmişte denenmiş; fakat olumsuz sonuçları 
görüldüğü 'için terk edilmiştir. 'Şimdi 46 kişilik 'güç
lü bir teftiş kadrosu yaratılıyor. 

IBir bilimsel araştırmadan bir pasaj okuyarak 
sözlerimi bitireceğim. Bakınız ne diyor bilimsel araş
tırmanın tespiti : 

«IBazen 'bir merkezî teftiş birimi kurularak bu bi
rim içerisinde teknik iş (bölümü yapılması ve bu bi
rimin yürütme organının başına bağlanması sure
tiyle koordinasyon sağlayarak (hizmet boşluğu ve te
kerrürünü önlemek sekilinde düşüncelere de rastlan
mıştır. Ancak hi'çfbir devletin kuruluşunda böyle 
merkezî Ibir 'hükümet teftiş kurulunun mevcut ol
duğu görülmemiştir. '(Altını çiziyorum) 1947-194'8 yıl
larında Başbakanlık Teftiş Kurulu teşkil edilerek 
Türk idaresinde bu anlamda bir yönetime teşebbüs 
edilmişse de, pratik bir fayda sağlanamadığı düşün
cesiyle teşkilat sonradan kaldırılmıştır. 

(Her yürütme faaliyetinin başında (bulunan so
rumlu politikacı veya idareci, kendi (hizmet alanında 
işlerin yürütülüp yürütü'lmediğini Ib'ilmek isteyeceği
ne göre, merkezî bir -teftiş birimi kurulması halinde 
de her idarî kuruluş kendisi için yeniden teftiş ve 
kontrol cihazı meydana getirmek ihtiyacını hissede
cektir. Bu hal zamanla merkezî birimin anlamını 
ve görevini kaybetmesi sonucunu doğuracaktır.» 

işte bu mantıkî tahlile dayanarak diyoruz ki, 
Başbakanlıkta kurulmaya teşebbüs edilen teftiş ku
rulu yersizdir ve (bundan vazgeçilmelidir. Aksi hal
de, Türk sisteminde Çok rastlanan dulblikasyon <Dup-
lication) dediğimiz ikilemeler ve görev tedahülleri 
kaçınılmaz olacaktır. 
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Bugün Başbakanlık Teftiş Heyetini bir kariyer 
'haline getiriyorsunuz. Müfettiş muavinini alıp mü
fettiş yapacaksınız, başmüfettiş yapacaksınız, ki kad
roları öyle alıyorsunuz; bu 46 'kişilik oldukça (büyük 
•bir kadro. Acalba (bakanlıklar üzerinde 'bakanlık tef
tiş kuruşlarından farklı bir fonksiyon mu icra ede
cek veya KlİTler üzerinde farklı 'bir fonksiyon mu 
icra edecek? 

Bir bakan olarak düşünüyorum; Bakanlığıma 
Başbakanlıktan müfettişler gelmiş, ama 'benim teftiş 
heyetim var. Türk idaresinde 'birden ziyade bakan
lığı ilgilendiren otftak nitelikte 'bazı sorunlar teftiş 
veya tahkik konusu yapılabilir, bugün yapılıyor za
ten; mümkündür o, ona engel (bir şey yok. Ama, 
(Başbakanlığın 'birtakım müfettişleri neyi icra edecek
ler, nasıl bir teftiş icra edecekler (bakanlıklar üzerin
de veya kendisine 'bağlı kuruluşlar üzerinde veya il
gili kuruluşların üzerinde? Çünkü (Başbakanlığa bağ
lı kuruluştan kendi 'bünyelerinde; yani ilgili ye bağ
lı kuruluşlarda da teftiş kurulları var. Bu katlı tef
tiş sistemi bizi (bir yere getirmez. Biz, Türe idaresini' 
güçlendirmek zorundayız; yani icraya önem vermek 
zorundayız. 

IBAŞSKAIN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur, 
toparlamanızı rica edeceğim. 

CAHİT TUTUM (JDevamla) — Teşekkür ede
rim Sayın 'Başkanım. 
- İBu nedenle 2 nci maiddenin (f) fıkrasının; 20 nci 
maddede vereceğimiz önerge çerçevesinde tekrar ele 
alınmak kaydıyla 'bu maddenin en azından (lf) fık
rasının kalbul edilmemesi gerekir. Eğer kabul edilirse 
o zaman '20 nci maddedeki tartışmaların hiçbir an
lamı kalmayacaktır. 

tSayigı ile arz ederim. 
IBAIŞKAN — Başka doz isteyen? 
(Buyurun Sayın Üzel. 
(Sayın Üzel, süreniz 5 dakikadır efendim. 

I 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Sayın Başkan, 
saym mille'Cvekili arkadaşlarım; Başbakanlık Teşki
latı Hakkında (Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek (Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin (d) fıkrasına dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Bu (d) fıkrasında getirilen bir hükümle, 
«Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri 
tespit etmek ve geliştirmek* Başbakanlığın görev
leri arasına alınmıştır; mevzuat hazırlama usul ve 
esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek... 

•Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum bu hü
küm bir taraftan Anayasanın 87 nci maddesine ve 

diğer taraftan da İçtüzüğümüzün genel hükümlerine 
aykırı görünmektedir. İfade bir başka türlü getiril
seydi her halde mevzuatı derleme, toparlama, geliş
tirme açısından Başbakanlığın yapacağı görevler ha
kikaten çok daha açık seçik bir hale getirilebilmiş 
olurdu. Ancak 'bu bir şüphe getiriyor. «Mevzuat ha
zırlama usul. ve esasları ite ilgili ilkeleri tespit etmek» 
©u, Anayasanın 87 nci maddesinin şu okuyacağım 
hükümleri karşısında, bizim çalışmalarımızı olduğu 
kadar, Başbakanlığa verilen bu (görevleri de tered
düde düşürmektedir. 

^Madde 87. —Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görev ve yetkileri, kanun koymak '"CŞu halde kanu
nun ilkelerini de Büyük Millet Meclisi yapacaktır) 
değiştirmek (usuller bunun içindedir, esaslar bunun 
içindedir) ve kaldırmak..» Bu da 'bunun içindedir; 
yani mevzuat hazırlama usul ve esaslarıyla ilgili il
keleri tespit etmek ve geliştirmek, şu okuduğum Ana
yasanın '87 nci maddesi 'karşısında çalışmalarımıza 
ait ve Başbakanlığın yetkilerine ait bir tereddüt uyan
dırmaktadır. 

(Bu hususu Komisyon tekrar tetkik ederse her 
halde çok yerinde olacaktır. 

içtüzüğümüzün dördüncü kısmı, kanunların ya
pılmasını 74 üncü maddeden itibaren İfade etmek
tedir; «Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları bü
tün bakanlarca imzalanmış olarak ve gerekçesi ile 
birlikte Meclis Başkanlığına sunulur» der. Pek tabii
dir ki, oradaki hazırlanmalar sırasında ancak ve an
cak Yüce Meclisin tespit edeceği ilkelere uygun şek
liyle hazırlanmış kanunlar gelecektir. Bu itibarla, bu 
ilkelerin tespiti Başbakanlığa verilmiş olamaz. Çün
kü, ilke şekliyle tespit edilmiş bir mevzuat Yüksek 
Huzurunuza geldiği zaman, o ilkeyi benimsemeyip 
değiştirdiğiniz takdirde 'Başbakanlığın görevleri ne 
olacak? Şu halde çelişkiye düşeceğiz. 

O itibarla bu metnin; yani mevzuat hazırlama 
usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve ge
liştirmek konusunda Başbakanlığa verilmesi isteni
len 'görevin Komisyonca, şu okuduğum Anayasa
nın 87 nci maddesi karşısında biraz daha tadil edil
mek suretiyle nazara alınmasında fayda olacaktır. Bu 
aynı zamanda İçtüzüğümüzün Dörcfüncü Kısmını 
teşkil eden kanunların yapılmasına ait hükümlerle 
de çelişmeyecek bir ifade tarzı taşıması bakımından 
yararlı olacaktır. 

Endişem şu; 'bundan sonraki çalışmalarda Baş
bakanlıkça getirilecek bu nevi İlke tespiti ile ilgili 
olarak yapılmış kanun tasanlannın veya bizler ta-
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rafından getirilen tekliflerin, (bu ilkelere uygun olup 
olmadığı açısından bir münaşaka zemini açıldığı 
takdirde Başbakanlıkla ters düşmeyelim. 

Teşekkür ederim,efendim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Nalbantoğlu, süreniz beş dakikadır, 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bu yasanın 2 nci maddesinin (e) fıkrasını dik
katlice okursanız, e Başbakanlık görevleri arasında sa
nırım Anayasa Mahkemesinin görevlerini de üst
lenmiş. 

'2 nci maddenin (c) 'fıkrası; «Kanun, kanun hük
münde kararname, tüzük, yönetmelik ve karar tek
liflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunu 
incelemek »ve Yasama Organı ile olan münasebetleri 
yürütmek» demektedir. Ben, sanıyöum ki, kanunla
rımızın, tüzüklerimizin Anayasaya uygun olup ol
madığını Anayasa Mahkemesi inceler ve özerk bir 
kuruluştur Anayasa Mahkemesi. Bu 'bakımdan, 2 nci 
maddenin '(e) fıkrasıyla 'böyle (bir görevi Başbakan
lığa vermeyi de, bilmiyorum, ama ben ters buluyo
rum. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Ana
yasa Mahkemesine gider. Engelleyici bir şey yok ki. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bunu 
incelemesine lüzum yok. Anayasaya aykırıysa biz de 
'götürürüz, siz de götürürsünüz, ilgili makamlar da 
götürür. Binaenaleyh, bu görevi burada tadat etme
mek gerekir. Bu yasada sanırım (c) fıkrası fazladır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz 

isteyen?.. Yok. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY '(Bolu) — 

Kısaca cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Anayasanın 11!2 nci maddesi gayet açıktır. Hükü
metimiz değerlendirmesini doğru olarak yapmış ve 
bu kanunu hazırlamıştır. 

Başbakanlıkta esas itibariyle icraî bir fonksiyon 
söz konusu değildir; icrayı kuvvetlendirmek bahis 
konusudur. 

Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı sıfatıy
la, «gayet tabiî olarak bakanların üzerindedir. 

ıtcra devleti olduğumuz, bugüne kadarki çalışma
larımızla açık olarak ortaya konulmuştur. Teftiş 

devleti olmadık ve olmayacağız. Yapılmak istenilen 
iş, Anayasada öngörülen «gözetmek ve düzenleyici 
tedbirleri almak» hükmünün bir gereğidir. Her ba
kan Başbakana karşı sorumlu olduğuna göre, gö
revlerini kanunlara uygun olarak yerine getirmek 
mecburiyetindedir. Bunu gözetmek ve düzeltici ted
birler almak da Başbakanın görevidir. 

Başbakanlıkta, diğer kamu kuruluşlarındaki gibi 
devamlı ve 'beli bir programa bağlı 'teftiş değil, ge
rektiği zaman teftiş ve tahkik hizmeti yapılması 
söz konusudur. Ayrıca Başbakanlığın görevi sadece 
kanun tasarısı hazırlamak değil; kararname tasarısı, 
tüzük tasarısı, yönetmelik, genelge, yönerge ve ben
zerlerini de hazırlayıp yürürlüğe koymaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'yetkileri ile bir 
çelişme söz konusu değildir. Getirilen hüküm Ana
yasanın 87 nci maddesine de aykırı değildir. Çünkü 
bu maddede kanun koymaktan söz edilmektedir. 

Burada Başbakanlık olarak yapılmak istenilen iş, 
mevzuatı hazırlamaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — '2 nci madde üzerindeki müzake

reler tamamlanmıştır. 
12 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İL KISIM 
Başbakanlık Teşkilatı 

Teşkilat 
MADDE 3. — Başbakanlık Teşkilatı; merkez 

teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana 
gelir. 

Merkez teşkilatının anahizmet birimleri, danış
ma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri ekli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
3 üncü maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 

arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 ün
cü madde ekli ce'Üveliyle birlikte kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Başbakan 
MADDE 4. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun 

Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının 
en üst amiridir. 

Başbakan ; 
a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve men

faatlerini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve 
güvenini sağlayıcı önlemleri almak, genel ahlakı ve 
kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal 
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ve kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaş
tırmak, Hükümötin genel siyasetini yürütmek ve di
ğer maksatlarla 'bakanlıklar arasında ahengi ve iş
birliğini temin eder. 

Ib) Balkanların görevlerinin Anayasa ve kanun
lara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve 
düzeltici önlemleri alır. 

c) Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen di
ğer görevleri yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHıT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 4 üncü madde Başbakanın, Baş
bakanlık teşkilatı ile bakanlıkların en üst amiri oldu
ğunu vurgulamaktadır. Bu İbarenin aslında Anaya
sanın amacını taşan, Anayasanın amacını zorlayan 
bir ifade olduğu iddiasındayız. Bunun için şu soruyu 
önce sormak lazım: 

Acaba 1982 Anayasası Başbakanı, normal parla
menter sistemde görülen başibakanlardan çok farklı 
bir konuma mı getirmektedir veya getirmiştir veya 
1961 Anayasasında tarif edilen Başbakandan başka 
türde bir Başbakanlık müessesesi mi öngörmektedir? 
Bu soru bir hayli tartışmalara neden olabilecek kadar 
genişleyebilecek bir sorudur. Üzülerek ifade edelim 
ki, Türk bilim adamları, Anayasa hukukçuları henüz 
bu konuda, bir iki istisna dışında herhangi bir tahlil 
yapmamışlardır. Tahlil yapanları bazılarını belki gün: 

lük gazetelerde birçoğunuz izlemiştir, vardır ama, bü
yük bir kısmı henüz bu konuyu dile getirmemiştir. 

Şimdi, benim üzerinde durmak istediğim ve sizle
re arz etmek istediğim konu şu : 

1982 Anayasasında bulunup da, 1961 Anayasasın
da bulunmayan Başbakanlığın konumu ile ilgili üç 
ifade dikkati çekmektedir. Bu ifadeleri okuyorum : 

1. Başbakan, gerektiğinde herhangi bir bakanın 
görevine son verilmesi için Cumhurbaşkanına öneri
de bulunabilir. (109 uncu maddenin 3 üncü fıkrası), 

% Her bakan, Başbakana karşı sorumludur. (112 
nci maddenin 2 nci fıkrası), 

3. Başbakan, bakanların görevlerini Anayasaya 
ve kanunlara uygun olarak yerine getirmelerini göze
tir ve gerektiğinde bu amaçla düzeltici önlemler alır. 
(112 nci maddenin 3 üncü fıkrası). 

Bu üç ifade 1982 Anayasasında yer almıştır. 1961 
Anayasasının «Başbakanlık» maddesinde bu ifadele
re rastlayamazsınız. 
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Şimdi bu ifadeler, hemen belirtelim ki, ne Anaya
sa hazırlıkları sırasında Aldıkaçtı Komisyonunun met
ninde, ne de Danışma Meclisinden geçen metinde 
yok. Daha sonra Millî Güvenlik Konseyi düzeyinde 
bu ifadeler ilave edilmiştir. Tabiî bu ifadelerin ne an
lama geldiği, nasıl yorumlanması gerektiği, hangi ge
rekçe ile eklendiği ayrıntılanmadığı için, doğrusu sağ
lam bir yorum yapmak oldukça güç olmaktadır. Be
nim gerekçesinde tespit edebildiğim bir tek cümlecik 
vardı, o da şudur : 

«Bu düzenlemede bakanlar ile Başbakan arasın
daki ilişkiler açık bir şekilde belirtilmiştir» denilmek
tedir. Doğrusu bu eklemelerin Başbakanla bakanlar 
arasındaki ilişkileri ne ölçüde açıklığa kavuşturduğu 
bana göre söz götürür. Bununla birlikte bu eklemele
ri Anayasa hukuku açısından kendi başlarına değil, 
belki parlamenter sistemin temel esprisi içinde değer
lendirmek daha isabetli olur. Bize göre Hükümetin 
bu ibareleri, Anayasanın amacını aşacak şekilde yo
rumladığı şeklindedir. 

Hükümet Kararnamesiyle Başbakanın bugüne ka
dar bilinen statüsü oldukça radikal bir biçimde de
ğiştirilmiştir. Yapılan değişikliğin somut ifadesi de 
kararnamenin 4 üncü maddesinde yer almıştır. De
min okundu, bu ifadeyi tekrar ediyorum; Başbakan, 
hem Başbakanlık teşkilatının, hem de bakanlıkların 
en yüksek amiridir. Böylece Başbakanın eşitler arası 
birinci olma niteliği değiştirilmekte ve bakanlarla 
ilişkisi amiriyet, memuriyet ilişkisine dönüştürülmek
tedir. Asıl tehlike de buradadır. Kuşkusuz kararna
me bu hükümle yetinseydi, demin söylediğim gibi, 
tek başına bunu düzeltmek mümkün olurdu; ama tef
tiş kurulu gibi son derece hizmet bakanlıklarına öz
gü olan bir müesseseyi de getirmek suretiyle sanıyo
rum ki, bir Anayasal espriden uzaklaşma yapılmış
tır, 

Eğer bu ifade aynen kabul edilirse, Kararnamey
le yapılan düzenlemenin sonuçları şu olacaktır : 

l.; Başbakan, bakanların hem idarî, hem de siya
sî amiri durumuna getirilmiş olmaktadır. 

2. Bakanlar idarî faaliyet ve teşkilatın en yük
sek amiri durumundan uzaklaştırılmaktadır. Yani 
Anayasanın bir başka yerinde söylenen o ilkeden do
laylı olarak uzaklaşılmaktadır. 

3. Bakanların kendi yetkileri içindeki işlerden 
sorumlu oldukları yolundaki Anayasal ilke bir ölçü
de kısıtlanmış olmaktadır. 
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4.; Bakanlar Kurulunun aslî, icraî fonksiyonu 
(Deyim yerindeyse) sulandırılmakta ve bu Kurul âde
ta Başbakanın başkanlığında bir danışma kurulu ha
line dönüştürülmektedir. Bence Başbakanın statüsü
nü, görev ve yetkilerini tek başına değil, Bakanlar 
Kuruluyla birlikte düşünmek ve ele almak gerekir. 

Esas itibariyle Bakanlar Kurulu,-hepimizin bildi
ği gibi ve diğer parlamenter demokrasilerde olduğu 
gibi, Devletin üst yönetim kuruluşunu ifade eder ve 
görevi de Devletin yüksek yönetimini sağlamaktır. 
Bakanlar Kurulunun dar anlamda yürütme alanına 
giren birtakım idarî nitelikte görevleri vardır ama, te
mel işlevi siyasidir ve siyasî bir heyettir. Bize göre 
Bakanlar Kurulunun iki ana görevi vardır : 

1, Hükümetin ortak sorumluluk alanına giren 
ve bu niteliği ile tüm bakanların katılması ile karara 
bağlanması gereken genel siyasetle ilgili konular, 

2. İki ve daha fazla bakanlık arasında ihtilaf ko
nusu haline gelen ve Bakanlar Kurulunun hakemliği 
ile çözüme bağlanması gereken sorunlar. 

işte Başbakanın görev ve yetkilerini de bu açıdan 
değerlendirmek gerekir. Anayasal ilke, bu görevi çok 
açık bir şekilde belirtmiştir: «Başbakan, Bakanlar 
Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında iş
birliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürü
tülmesini gözetir.» Başbakanın ödevi budur. Bundan 
öteye taşırmanız, Anayasal espiriye uygun düşmez 
diye düşünüyorum. ^ 

Hatta Aldıkaçtı Komisyonunun hazırladığı 1982 
Anayasa taslağında ve daha sonra Danışma Mecli
since kabul edilen metinde; Başbakanın, hükümetin 
genel siyasetini belirleyeceği, şeklinde sarih bir hü
küm vardı. Bu hüküm, Millî Güvenlik Konseyi dü
zeyinde yapılan tartışmalarla Anayasa metninden çı
karılmıştır. Yani, Başbakanın, hükümetin genel siya
setini belirlemeye yetkisi yoktur. Hükümetin genel si
yasetini Bakanlar Kurulu ile birlikte belirleyecektir. 

Bu değerlendirmeler Başbakanın bir koordinatör 
olduğunu açıkça göstermektedir. Esa» itibariyle si
yasî bir mevki olarak muhafazası gereken Başbakan
lığı icraî görevlerle donatarak esas fonksiyonundan 
uzaklaştırmak, siyaset geleneklerimize olduğu kadar, 
ihtiyaçlara da uygun değildir. 

Bakanların Başbakana karşı sorumlu bulunmaları 
ve görevlerinin sona erdirilmesinde Başbakana öneri
de bulunma yetkisinin tanınması, Başbakanın statü
sünde ve konumunda aslî bir değişiklik yaratmaz. Bu 
gibi istisnaî yetkiler olağanüstü durumlarda söz ko
nusu edilebilecek olan yetkilerdir. Başbakanın bu 
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yetkilere sahip kılınması, Başbakana bakanlar üzerin
de (demin buyurulduğu gibi) ekstralegal bir mevki 
kazandırmaz. Aksini kabul etmek bakanları Başba
kanın temsilcisi durumuna getirir ve bakanların yine 
bakanlıkların en yüksek amiri olma statülerini de or
tadan kaldırır. 

Bir an için Başbakanın, tünr bakanlıkların en üst 
amiri olduğunu kabul edecek olursak, bugüne kadar 
yerleşmiş bazı idare Hukuku ilkelerini de yeniden 
gözden geçirmek zorunda kalacağız. Çok basit bir 
örnek vereyim, idarî Yargılama Usulü Kanununun 
11 inci maddesinde; 

«İlgililer tarafından idarî dava açılmadan önce, 
idarî işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilme
si veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan ida
rî dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma 
işlemeye başlamış olan idarî dava açma süresini dur
durur» denilmektedir. 

Danıştaym mükerrer içtihatlarına, yerleşmiş içti
hatlarına göre de, Başbakanlıkla ilgili açılan davalar 
vesilesiyle durum aynen şöyledir : 

«Bakanlıklardan çıkan işlemlere karşı Başbakan
lığa yapılan müracaatlar, bu makamın hiyerarşük bir 
yer işgal etmemesi nedenliyle hiyerarşik müracaat sa
yılmamaktadır.» 

O halde soru şudur: Eğer Başbakanı amir mev
kiine getiriyorsanız, bakanlıkların en üst amiri ise, o 
zaman bakanlıklardan çıkan tasarrufların aleyhine bir 
istihdaf müracaatı değil, belki bir amiriyet, ast - üst, 
mafevk müracaatı yaparak Başbakanlığa gitmek zo
rundasınız. Başbakanlığa gittiğiniz zaman, Danıştayın 
yerleşmiş içtihatlarına göre Başbakanlığı bir hiyerar
şik makam kabul etmediği için; yani bakanlıkların 
üstünde bir amir, üst mevki kabul etmediği içindir 
ki, dava açma süresi durmuyor. Müracaat ettiğiniz 
zaman dava açma hakkınızı kaybedersiniz; ama bu
nu kabul ettiğiniz takdirde, bakanlıklardan çıkacak 
olan bakanların tasarrufları aleyhine vatandaş Başba
kanlığa gidecek, itiraz edebilecek, onun kararları aley
hine belki de idarî yargıya başvurmak mecburiyeti 
doğacaktır. 

Fevkalade amacını aşan (Bana göre), düzeltilmesi 
gereken bir maddedir. O ifadeyi değiştirmek üzere 
bir önerge takdim ettim. Eğer takdirinize mazhar olur
sa, madde sanıyorum ki, Anayasal espriye daha uy-. 
gun hale gelecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?,. 

Yok. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Balkan, mü
saade ederseniz iki kelime ile cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, şimdiye 
kadar Başbakanlık teşkilatı hakkında esaslı bir ka
nunumuz yok, 1940'larda neşredilmiş 6330 sayılı bir 
Kanun var; gayet muhtasar ve yetkilerde mahdut. Bu 
itibarla arkadaşların bu mevzuları biraz yadırgamış 
olmalarını tabiî görüyorum. 

Ayrıca, Sayın Tutum 1961 Anayasasından bahset
ti. Biz, 1961 Anayasasına göre değil, 1982 Anayasa-. 
sına göre Başbakanlık teşkilatını düzenlemekteyiz ve 
geniş ölçüde bunu incelemiş bulunuyoruz. Anayasa
nın 109 uncu maddesi gayet açık; (Okumaya lüzum 
görmüyorum, kendileri de okumuşlardır) Başbakan 
bakanı atayacak, şartlarına göre, gerektiğinde bakanı 
vazifeden alacak; fakat bakan üzerinde hiçbir yet
kisi olmayacak... Bunu 'kabul etmenin mümkün ol
madığı kanaatindeyiz. Bu itibarla bu görüşe katıl
mıyoruz. 
' Bunu arz etmek istiyorum. 

ıBAŞJKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, geliş sırasına ve aykırılık derecelerine göre 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa; 
Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinin 

1 inci fıkrasında yer alan «Bakanlıkların ve» ibare
sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Caihlilt Tutam İbrahim Ura! 
Balıkesir İstanbul 

Reşût Ülker Ömer Kuşhan 
İstanbul Kars 

Hüseyin Aydemir 
İzimin 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna

menin 4 üncü maddesinin ı(a) 'bendinde yer alan «Hü
kümetin genel siyasetini yürütmek» ibaresinin «Hü
kümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek» 
şeklinde değiştirilmeslini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum ibrahim Ural 
Balıkesir. İstanbul 

Ömer Kuşhan Reşit Ülker 
Kars İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

BAŞKAN — Birinci önergeyi tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinin 

1 inci fıkrasında yer alan «Bakanlıkların ve» ibare-
siflin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
(Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon 'katılıyor 
mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Hayır katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümeıt katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Kaitılmıyoruz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan so

ru sorabilir miyim? 
İBAŞKAN — Bu safhada soru sormak olmaz; 

ama önergeniz hakkında konuşmak istiyorsanız bu
yurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; amir, memur ilişkisi başka terimlerle 
ifade edilmediği için, burada kullanılan «amir» keli
mesinin doğrudan doğruya anladığımız anlamda amir 
olması ihtimalini düşündüğüm için bu önergeyi 
vermiştim. Sadece önergemdeki bu mantığı, yine bir 
idare hukukçusunun şu pasajını okuyarak aydınlat
mak istiyorum. Demin okuduğum, 1982 Anayasasın
daki üç yenilikten söz ederken şöyle söylemekte
dir : 

«Bu münasebetin bir amiriyet, memuriyet müna-
'sehöfii yaralttiiğiinıi' kabulle 'de imkân ollıaımaz. Ziıra Baş
bakan, bakaınıBaıran idarî veya siyasî amilini mevkiine 
kfoauldıuğu takdirde Bakanlar Kurulu, albaıntmaisıız 
ofllaırak söyleyeyim ki, mahiyetini, arilıaımmnı ve aislî ic-
raî fonksiyonunu kaybeder.» 

Daha 'devanı ediyor; «Maksadın açıkça anlaşt-
ttafoiılimesi 'için ancak zikrettiğimiz bu üç yemliğim bir
likte ve aynı zamanda ıtatbiki mecburiyetini doğura
cak bir hallin, bîr mıfealıin göz önlüne getıirdllmesiıylie an-
fllaşatoabİM'. Bu belki binde bir 'rastlanacak ıbiir hadise 
olabilir; fakat üç hüküm ide isterse birilikte işlleyecek-
ıtir» demek 'suretiyle aoıMyet - memuriyet mümıaisebe-
ıtinün yaratılmıası halinde, idare hukukunda hlülkümıeıt-
Ule idare farkının bütünüyle kalkacağına iiışaret etmek
tedir, 

Benlîm dayandığım mantık, arriir - memur ilişkisi 
Söz konusu değldir; yanü başbakanla bakan Binasın
daki ilişki amiriyet - memuriyet ilişkisi değildir ve 
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dlamaz. Sorumluluk siyasî sdnmiilululktur ve geçmiş 
hukukumuzda; yani 1961 ve daha önceki anayasa
larda da, Balkanlar Kurulu üyelerinden biriyle bağ
daşamadığı (takdirde Başbakan, onun telkini üzerine 
listifiasımı vermesi multat, yerleşmiş biır siyasî ananedir 
ama, zaımam'inda öyle olmuştur ki, Başbakana dliiren'il-
Tflişitir; belki parffci içi dengeler meden'iyle diırenilmişjtfc 
ve Başbakan iJ&tifa ederek, hükümet istifa ederek an
cak o bakan dışarıda bırakılmak mecburiyetinde ka-
tamıışltıır. Onum içlin o ıgdüinlilmiüştir 1982 Anayasasına; 
yoksa Başbakana bakamllaır üzerimde amiriyet mevkii 
venmek ve omlarım idarî ve sıiyasî amiiri yapmak için 
değil. - * 

Siyasî sonımıMuk Vardır ama, bakamflairım kendi 
bakanlıklarından tek sorumlu olmaferıının ötesinde 
Bakanılaır Kurulumun üyesi olarak, tlopliu olıaırak da 
sorumludurlar. Binaenaleyh, genel hükümet siyasetinin 
dluşturuîmıasıı ve yürüitüknesiinden birlikte sorumlu ol
duklarınla göre, buradaki İfadeleri, amiri'yet - memuri
yet şeklimde anlamak fevkalade hatalı olur. 

Takdirlerinize arz ederim. 
Teşekkürler. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

kaitailmaımaletıadjr. 
önergeyi oylarımıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabuıl edilimem'iştıir. 
İkinci önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Biaşkaınlığa 

Görüşülmekte dlam Kanun Hükmünde Kairaırma-
meniın 4 üncü mıaddesiinin (a) bendimde yer alam «Hü
kümetin, genel siyasetün'i yürütmıek» İbaresinıim «Hü
kümetin ıgenel siyasetinim yürültülimesıiınli gözetmek» 
şeklinde değiıştiırilmeslini arz ve teklif ederiz. 

(Balıkesir Milletvekili-GaMt Tutum ve arkadaşla
rı) 

BAŞKAN — Kbmliisyon katılıyor mu önergeye? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMfÎL 

T. ÇOŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır, katılmıyoruz 
efendim. 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

DEVUET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bdkı) — 
Hayır efendim. 
'BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 

fca'tılmamıaktadıır, ' 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Baştoamııinv 

bu »ifade Anayasa İfadesi; ona mı kaltıilinuyorlar, yok
sa benlim önergeme mi katılmıyorlar? 

BAŞKAN — önergenize; biz önergeyi müzakere 
ettiğimize göre, önergenize katıtayoriiar efendSm. 

Önergeyi oyla/rınıiza aırz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

4 Ündü maddeyi oyflaınınııza arz ediyorum : 4 üncü 
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde 
kabuıl edilmiştir. 

5 lineti maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar 
MADDE 5. — Müsteşar Başbakanflıık Teşkilatlının 

Başbakandan sonra üst amiriidir. 
Başbakanlık müsteşarının görevleri şunlardır : 

a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin en 
.liyi şeklide yaipıllmasınıı sağlamak ve bâfcanilııklar ara
sında koordinasyon ve [işbirliğini temim etmek, 

b) Devlet [idaresinde etkinliğim sağlanmasını, gö
revlerin 'tam ve verimli blir şekilde zamanımda yerine 
gdtîrilmeslini ıtemin dtaıek üzere sistemi ve prensipileri 
geliştirmek, 

c) IBaşbafcaın tarafından verilen diğer görevleri 
yapm'aik» 

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerim yürütül1-
mesinde Başbakana karşı sorumludur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'İsteyen?.. 
(Buyurun Sayım Tuitum. 

CAHTT TUTUM '(Balıkesir) — Sayın Başkam, de
ğerli üyeler; tespit edebildiğim kadarıyla kararname, 
'Başbakanlık Müsteşarınım durumunu, diğer bakanlık 
müsıteşartıarrna oranla değişik bir bibimde düzenle
mektedir, 

Geçen ıgün kabul ettiğimiz Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasıtalrı Hakkımda 174 sayılı Kanun Hük
münde Kararnıaımıeyİ yaisa'llaştıran Kanunda, bakanlık 
müslteşaırınnn görevi 22 moi maddede gayet açık bir 
sekilide ibesplilt edilmiş idi. Tabiî, BaşbakamMc Müste
şarının hlizmet bakamiiklianmdaki müsteşaırCiar gilhi ay
nen olması belki mümkün değil, bumun güçlüğünü 
kabul edüyoruz; amıa Başbakanlık Müsteşarına, «Ka-
munlariıa Başbakanlığa verilen görevlerin en iyi şekil
de yapıllmaîsımı sağlamak ve bakanlıklar arasında ko-
orilinasyon ve (işbirliğini temim etmek» görevi veril
diği anda, icraî görevlerle Başbakandık Müsteşarını 
teçhiz ediyorsuınuz dernektir. Bu göırev Başbakana 
verilmliştür; yaınıi «KıanümlaırJa Başbakanlığa verilen 
görevlerin en iyi şekilde yapılmasını ve bakanlıklar 
anasında (koordinasyon ve (işbirliği...» özelikle bakan-
üıiklar anasında koordinasyon ve işbirliği konularımda-
belki BaşbakanÜık Müsteşarı1 yardımcı olabilir; ama 
ona açıkça bu şekilde ifade edildiği gülbi, koordinas
yon ve''işbirliği temin etme yetkisi verilemez. Bu yet
ki verildiği zamııın, tıpkı 'demim söylediğim gibi, Baş-

304 — 



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

bakana bakanların aımıiri durumuna getirdiğiniz gibi, 
Müsteşarı da, yalnız diğer bakanlıktan müsteşarita-
nın üzerine getirmiyor, daha tehlikelisi; buradaki liıfa-
de bakanların da üzerine götirme tehlikesi taşıyor. 

Böyle 'bir düzeniHeme 'bize göre iki sonuç doğurur : 
L Başbakanlık Müsteşarı, bu hülkme dayanarak 

bakanlıklara emıir ve ifcaıirnait verebilir, 
'2.- IBaşbakanlık Müsteşarını, Başbakanla bakanlar 

arasında mutavassıt bir (merdi halline getirmesi sonu
cunu doğurabilir. 

Kararnamenin kastı bu ıdeğil; mutlaka bu değil. 
Çünkü, Başbakanlık Müsteşarı, bakanlıklardan doğ
rudan doğruya sorumlu siyasî kişi olan balkanlarla 
Başbakan aralsında bir aracı değildir. Bu olamaz, böy
le bir şey düşünülemez, Kararname bunu derpiş et
memiştir, hiç sanmıyorum; ıama dlfalde bunu böyle tes-
piüt ediyor. Çünkü, herihallde kararname müsteşarlık 
makamını 'siyasî bir mevkii 'Olarak düşürtmüyor. Ta
mamen bir kariyer mevkiidiır, bir idarî mevkidir, ta-
mıamen Başbaikanılık Teşkilatının amiridir. Başbakanın 
verdiği emir ve dıireköiıfler doğrultusunda, Başbakanlı
ğa verilen görevleri büyük ölçüde yerine getirmekle yü-
k'ümillüdür; ama bunun ötesine taşarak, bu şekilde bir 
Halde kuBaridığıınız zamıan, «IBakanlıklıar arasında koor
dinasyon ve işbirliğini temin etmek» diye altına çiz
diğiniz zaman, sanki buna dayanarak Başbakanlık 
Müsteşarı doğrudan doğruya koordinasyon 'sağlamak 
maksadıyla diğer bakanlıklara resen birtakım emir ve 
tatma'dar verebileoekrrtîş gilbi bir anlam çıkar. Doğ
rusu bu şekilde kolaylıkla sınırları zorlanabilecek bir 
ifadeye gitmek hukukî bakımdan sakıncalıdır, Ana
yasa 'ilkeleriyle İde bağdaşması loldukça güçtür. 

Takdirlertinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — M'aldde lüzerinde başkaca söz iste

yen?.. Yok. 
DEVLET BAKANI İCAZIM OKSAY (Botu) — 

Cevap vermek lîsıtiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI İKÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, buradaki düzenlemeye göre müsteşar 
devlet Iteşkilaftıınıın değil, Başbakanlık Teşki'latıtnın Baş
bakandan sonıra gelen üst aırriiridür. Başbakanlık Teş
kilatının ne olduğu 'da kanunun 3 üncü mıaddesimde 
sayılmıştır; merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru
luşlar. Dolayısıyla müsteşara bafcantan üzerimde bir 
pozisyon sağlanması hiçbir şekilde söz konusu değil
dir, 

Koordinasyon, bir amlirlik görevi mahiyetinde de 
değidir. Başbakanlığın amaıflonksiyonu koordinasyö-

nu sağlamak olduğuna göre, müsteşar bu görevle uğ
raşmayacak da hangi görevle uğraşacak? 

Bakanlara amir ve talimat verillmeısıi konusuna ge
lince : Gayet Itabiî, emir ve talimat verilecektir. An
cak, verlen bu emir ve talimat Başbakan adına ola
caktır i-

Arz ediyorum, 
BAŞKAN — Madde üzeninde verilmıiş bir öner

ge vardır, okultuyorum : 

Yüksek 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarımın 5 ünci maddesinin 

(a) bendinde yer alan «ve bakanlıklar arasında ko
ordinasyon ve (işbirliğini temlin etmek» ibaresinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede-
rim< 

CabJt Tutum İbrahim Ural 
IBalıkesir İstanbul 

Ömer Kuışhan Hüseyin Aydemir 
Kars tamik 

Reşit Ülker 
istanbul 

•BAŞKAN — Kbmfflsyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye, Komisyon ve Hükümet 

katıfaaimalkltadır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir küçük So
rum var önergem lüzerinde efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi oylama sırasına geç-
Itifc, ömergenfe tüzeriınde konuşacaksanız buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, benim 
önergem ide astada koordinasyon ve işbirliği temim 
etmek... Genellikle düşülen hata şudur : 

Koordinasyon ve 'işbirliği müstakil bir fonksiyon 
depdir. İşler 'iyi organize edilirse, iyi bir personel 
düzenlemedi olursa, işler ıgerektaıği şekilde tanztim edi-
inse, koordinasyon onun doğal sonucudur. Elbette 
ki, koordinasyondan sorumludur; ama müstakil bir 
fonk'siyonmuış gibi «temin etmek» deyince sanki ko
ordinasyonu sağlamak içlin bağımsız olarak emir ve
recekmiş gîbi anlaışıılııyor. Neden müsteşariarınki dü-
zertlenirken daha az 'ihtilafa yol açacak bir ifade be
nimsemiyor da, burada benîmsenmiyor? 
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Acaba şunu kabul ederler mi : (Kanunlarla Baş
bakanlığa verilen görevleri, Başbakanın emir ve di
rektifleri doğıra'ltuısunda mevzuat hükümlerine uygun 
olarak düzenler ve yürütür, desünlar. Ben bu mak
satla 'koordinasyonun çıkarılmasını istemiştim, 

BAŞKAN — Sayın Tutum, konuşmanızda ve 
önergenizde balhlseMığiriiz endişelere kaıtıtaadıklarını, 
maddenin metindeki maksat İstikametinde anlaşıldı
ğını bayan ettiler. 

Bu itibarla önergeyi oylarınıza arz edeceğim : 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

5 iınoi maddeyi oylarınıza aıız ediyorum : 5 'indi 
maddeyi kabul eden'ler... Etmeyenler... 5 inci madde 
kalbul edlmıişltir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar yardımcıları 

MADDE 6. — BaşbaJfcan'lıktta, Müsteşara yar
dımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görev
lendirilebilir. 

Müsteşar yardımcıları, Müsteşar tarafından veri
len görevlileri yerine getirirler. 

BAŞKAN — Madde 'üzerüıride söz isteyen?.. 

OAHtT TUTUM (BaiMces'ir) — Söz istiyorum 
Sayım Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CAHİT TUTUM (Bafafcesir) — Sayın Başkanım, 
değerli milletvekilleri; aslında Başbakanlık Teşkilatı 
normal bir bizmet bakanlığı şeklinde örgülttlenmeye 
çaltışıîdığı için, Itab'iî müsteşar 'yardımcısı da 5 tîame 
olacaktır. Dikkâtinizi çekmiştir herhalde; 5 adet müs
teşar yaırdırncıısı... Bir tür holding türünden bir ba
kanlık öllan Tarım Bakanlığı gibi büyük bir bakan
akta belki düşüneblfesiniz, aklımıza gelebilir; aıma 
bir Başbakanlıkta 5 adet müsteşar yardımcısı... Baş-
bakaran yükünü foafiflle'ttmek için devlet bakanlarını 
ihdas etötik; 7 adet devlet bakanı var. 

Başbakanlık Teşkilatının iç düzerilfemssine ıbaJkftı-
ğımız zaman; 5 müsteşar yardımcıisı var, 4 genel mü
dürlük var, i sekreterlik var (ki, hayretler ficinde ka
lıyorum, asıil fonksiyonu Başbakanlığın, Bakanlliar Ku
rulunun sekreteryası vazlifesini görmek, tutmuşlar 
onu, ne hikmetse, yardımcı birimler arasına atmış
lar), 7 adet başkanlık var, 2 adet ıdıaiiıre başkanhğı 
var, 1 teftiş kurulu, 1 BaşbakanMc tnüşavMıeri gru
bu var, hukuk müşavirliği, basın müşavirliği, sa
vunma sekreterliği, özel kalem müdürlükleri var. 
Başbakanlık kadrosu 1377 adet. Bütün personel için 

öngörülen kadro bu; tıaibiî Basımevi Döner Sermaye 
Müdürlüğünün 71 adet kadrosu bir 'tarafa bırakıılır-
sa< 

Şimdi, eğer müsteşar yardımcılarını çoğaltarak, 
doğrudan doğruya 4 genel müdürlük ve 7 başkanlı-
ğıın fonksiyonları burilar arasında paylaşılacak ise, o 
zaman genel müdürlük şeklinde, isimlerini okudu
ğum zaman göreceksiniz; Kanunlar ve Kararlar Ge
nel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Gend Mü
dürlüğü, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Mü
dürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü doğru
dan doğruya müsteşarla muhatap olması gereken 
önerriM genel müdürlükler. 

Müsteşar yardımcılarına müsteşar toniği vazifeyi 
verirse, onu ancak yerine getirebi'lMer, bir h'iyeraır-
ş'ik mertebe değidir; çünkü, yarı hiyerarşi, tam hiye
rarşi değiıl bu; ama 5 müsteşar yardımcısıyla dev bir 
oiluşum yaıraltııyoıruız. Bu ınedenle bu 5 müsifiesaır yar-
dmmcı'lığı görevimi anlamak mümkün değildir. 

Sayın Başkam, benlim sorum : 12 Eylülden sonra 
kaç müsteşar yardımcısıyla idare edilmiştir Başba-
karilık, balen kaç müsteşar yardımcısı vaır fiilen? 

•Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — ıBuyurun Sayın Anayasa Komisyo

nu Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU <Ankara) — ıSaıyın Başkan, 
muhterem milletvekillileri; Sayın Tutumdun endişeleri 
varit değildir. Niçin varit değildir? Burada «5 Müs
ıteşaır yardımcısı görevlendirilebilir» diyor. 5 olması 
kesin değil; 1 de Olur, 5 de olur. 

Kaldı 'ki, 21 tane birim var tasanınım sonumda. 
Her 4 birim için bir müsteşar yardıımcısı görevlen
dirilirse, Ibu iş ancak gereği gıilbi süratle görülebilir. 
Bu bakımıdıaın, 5 müsteşar yardımcısı dalhli görevTen-
diriılse faaula değildir. Kaildi k'i, 5 adet olması da şart 
değiil. Madde gayet açık. 

Bu 'itibarla Sayın Tutum'um bu görüşüne katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul ladenler... Etmeyenler... 6 mcı madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Anaihîzımıet birimleri 
MADDE 7. — Başbakanlık Teşkilatının anahfe-

met birimleri şunli'ardıır : 
a) (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 
b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 
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c) Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Mü
dürlüğü, 

d) 'Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
e) Güvenlik (İşleri Başkanlığı, 
f) Dış ilişkiler Biaşkanliığı, 

g) Efconomiiik ve Mallî işler Başkanlığı, 
ıh) Sosyal ve iKüîtiürellı İşler Başkanlığı, 
i) İdareyi Geliştirme Başkanlığı,, 
j) Deniz İşleri Başkanlığı, 

•k) Devlet Durum Merkezi Başkanlbğı. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun ISayıın Tutum1. 

CAHİT TUTUM (Balfair) — Sayan BaŞkan, 
değerli üyeler; Ibu getiırdıiğilm'iz yorumlar aslındla bu 
teşkilat kanununum taltlblkatı sırasında elbette ki ışık 
tuıtucıu, yönlendıiriidi olacaktır. Bu bakımdan bence 
böylesine önemlli Ibir teşkillat yasası üzerinde değerli 
Anavatan Partili m'illetve'kliîi arkadaşllaırırniın da gö
rüşler getirmesini beklemekteyim. özellikte 'karşıt gö-
rüşıDer neyse o çıkmalıdır oltaya. Hükümetin buralda-
ki önerilerİniin kuşkusuz hiç süzgeçten geçirilmeden 
değerli mlletvekilerinice Ibenimlseridliğini kabul etımü-
yorum; sadece buradalki metni, Hükümetin ıgetirdiğî 
öneriyi kabul ediyorlar dîye düşünüyorum; ama kar
şıt fikirler 'ser̂ deldıilirse «anıyorum ki, çok yaıratrlı ölür. 

Şiımld'i benim burafda tereddüt ettiğim «oikta şudur 
Saym Balkanım : Daha evvel kabul ettüğılmliz 174 
sayılı Kanun "Hükmünde Kaırarmamıeyi yasalaştiT&n 
3046 sayılı Yasada hiyerarşik ıkademeleır ve birini 
unvanları sayılmııış. Tabiî bu unvanllarıın dışında un
van kullanmak bir hayli zor; çünkü bellkıi yaisayk 
Maraılalbilir, yasa getirebilir, 

Şimdi bumda müsteşarlık var, müsteşarlığa bağ
lı genel müdürlük, Ikurui başkanı ve 'daire başkanih-
ğı var ve 'sionıra, «'Genel miüdürlük ve kurul başkan
lığına bağlı daire baışkanilığı» diyor; 'onun altıridaiki-
'ler biz'im konumuzla illgfrii değil. 

Şimdi, 7 nci maddenin (Bunu daha evvel bir ar
kadaşımız sordu) ne olduğunu bir türlü anlayama
dık. «Başkanlık» diye bir terim var. 7 nci maddeye 
bir bakarsanız; «Güvenlik İşleri Başkanlığı, Dış İliş
kiler Başkanlığı, Ekonomik ve Mali İşler Başkanlı
ğı, Sosyal ve Kültürel tşler Başkanlığı» deniyor. Bu 
metnin sonunu açtığınızda, bağlı cetvelde, «daire 
başkanlığı» sözcüğü !de var; «İdarî ve Malî tşler Dai
re Başkanlığı, Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı» de
şmiyor. Sanki başkanlıklar anahiizmet birim'lerimi be
lirtmek 'için kullanılıyor; daire başkanlığı da, yar

dımcı hizmetleri veya danışma ve denetim birimlferi-
mıi dlfa'de ediyor gibi bir tereddüt doğuyor. 

«Şimdi beriim açık seçik dileğim şu : Bu haşkan-
lılk nedir; daire başkanlığı mı? Yan'i, dıatire ba<şkan-
(lıığının eşiti olan bir .şey mii? «Genel Müdürlük» de
memek için mi acaba bu «BaŞkanilıik» sözü kufenıî-
maktadııır veyahut fleabull ettiğimiz metinde, müstakil 
«Daire Başkanlığı» 'diye bir deyim var, onu mu ifa
de etmıeMedür? Çünlkü, başkanlıklar olabilir; Diya
net İdleri Başkanttüğı, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı veya başkanlık olarak, 'belki Devlet Perso
nel Dairesi BaıŞkarillğı 'sayılabilir. «Başkanlık» dedi-
ğirniiz zaman o ıtür ışeytler aklımıza ©eliyor. Bu baş-
'kanlılklar neldir? Neden «Daire Başkanlığı» denmi
yor? Dolayısıyla, acaba saklı olarak bir ünite hiye-
vaagisit m!i yaratılmak ÜstenlJyor? Bunların aıçıfclığa 
'kavuşturulması lazım geliir; çünkü bu «BaıŞkanılıık» 
•sözcüğünü çok miktarda lkuitanıyorJaır. Devlet Plan
lama Teşkilatı da başladı bu «BaşkanlMc» sözcüğü
nü kullanmaya. «Dalire Başkanlığı» deniyordu, «Da> 
re» 'sözünü büyük ölçüde hasfederek başkanlığa mı 
'dönüştürmek 'işitiyorlar acaba bilemiyorum.. Neden, 
hem «Daire Başlkan'hğı» ve hem de «BaşkaMı'k» söz
cükleri kuiianıüıyoir? Acaba bu «Başkanlık», dalire 
baş'kanlli'ğımın dışında başka bir şey mıidir ve bu eğer 
böyle ise kanunda neden tanımlıanmamıştıır? 

Kastım, yalnız Başbakanlı'k Teşkilat Kanunu için 
değildir; 3046 sayılı Kanunda acaba bu «Başkanlık» 
ibaresi neden tanımlanmamıştıır? Burada bu konu
da bir açıklama, bir tavzih yapılablir mi? 

Saygılarımla arz ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Hükümet, 'bu sorulara cevap 

vermek durumunda mısınız? 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, burada sözü edilen başkanlıklar, ge
nel müdürlük düzeyindeki başkanlıklardır. Bunlar, 
klasik bürokrasi kalıplarının dışında, koordinasyon 
birimleridir, ihtisas organlarıdır; uzmanlar ve uzman 
yardımcılarından oluşmaktadır. 

Bu sistem, Devlet Planlama Teşkilatında yıllarca 
uygulanmış ve başarı kazanmış bir sistemdir. Genel 
koordinasyon açısından Başbakanlık Teşkilatı içeri
sinde yararlı görüldüğü için bu düzenlemeye gidil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz iste
yen?., 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — İzninizle Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ÜzeiL, 
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M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; idarenin ve Başbakanlığın ça
lışmasını sağlayacak olan bu yasanın, pek tabiîdir ki 
teşkilat hukuku açısından getirdiği 'birtakım mahzur
ları bertaraf etmesi için çok dikkatli olmamız gere
kiyor. 

Şimdi, 7 nci maddeyi görüşüyoruz, fakat arz ede
ceğim husus, 8 inci, 10 uncu ve 35 inci maddelerle 
ilgili oluyor. 7 nci maddenin (c) fıkrası «Mevzuatı 
Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü» olarak bir 
bölüm halinde getiriliyor. Biraz evvel yaptığım ko
nuşmada «Mevzuatı geliştirme» hususundaki endişe
lerimi belirtmiştim, Sayın Hükümet bu endişelerimi 
giderici şekilde bir tescil izahında bulundu, onun için 
teşekkür ederim, inşallah, ileride mevzuatı hazırlama 
ve ilkeler, prensipler bakımından bu hususta ara
mızda bir anlaşmazlık çıkmaz. Çünkü, 10 uncu mad
de «Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürünün 
görevleri şunlardır» diyor; yani 7 nci maddenin (c) 
fıkrası ile genel müdürlüğü kurduktan sonra görev
lerini söylüyor, yine 10 • uncu maddede «Mevzuatı 
hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri geliştir
mek» diyor. 

Sayın Hükümetin verdiği izahata göre, «t>u böyle 
olacaktır» diyoruz ama, acaba mevzuatı hazırlama 
usul ve esasları ile ilgili ilkeleri geliştirmek bu bö
lüme rai verilmeli, yoksa 7 nci maddenin (a) fıkrası 
ile kurulan «Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlü
ğünün» görevlerini belirten 8 inci maddede «Kanun
lar ve Kararlar Genel Müdürünün görevleri şunlar
dır» dedikten sonra (a) fıkrası, «Bakanlıklarca ha
zırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, 
yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait ta
sarıları; Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kural
larına» diyor. Bu hususta demin Hükümetin verdiği 
izahata, tescil edilmiş olmak bakımından, aynen iş
tirak etmekteyim; fakat bu mevzuat hazırlama usul 
ve esasları ile ilkeleri geliştirme görevinin daha zi
yade Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne ve
rilmesi açısından, 7 nci maddenin (c) fıkrasını, «Mev
zuat Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğü» şekliyle 
ifade etmekte de bir isabetsizlik olacağını düşünüyo
rum. 

Şayet 10 uncu maddeye geldiğimizde (a) fıkrasını 
8 inci maddedeki görevlerin içine atacak olursak, o 
takdirde 7 nci maddenin şu (c) fıkrasının ismini şim
diden değiştirmek gerekecektir. Bunun için söz al-
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dım; yani 7 nci maddeyi tasdik edip geçtikten sonra 
8 ile 10'u karşılaştırdığımızda birleştiremeyeceğiz. 

O itibarla, Sayın Komisyon şimdiden küçük bir 
değiştirme ve bu açıklamayı yapabilmek üzere, ile
ride de 10 unca maddenin (a) fıkrasındaki görevleri 
8 inci maddeye getirebilmek bakımından küçük bir 
tetkik yaparsa, 7 nci maddenin (c) fıkrasındaki Mev
zuatı Geliştirme- ve Yayın Genel Müdürlüğünün gö
revlerinin çok daha iyi tespit edilmiş olabileceğini dü
şünüyorum. 

Diğer 'bir konu, yine aynı şekilde 35 inci madde 
ile ilgili bir atıf yapıyor. 35 inci maddenin 3 üncü 
satırında «Başbakanlık Başkanı ve yardımcıları» diye 
bir müessese getiriliyor veyahut böyle bir ifadede 
bulunuluyor. 35 inci maddeye dikkatinizi çekerim 
efendim. «Başbakanlık Başkanı ve Yardımcıları» di
yor. Ne cetvelde «Başbakanlık Başkanı» diye bir şey 
var, ne başka bir yerde böyle bir ifade var. Acaba 
bu bir zühul müdür? 

BAŞKAN — Sayın Üzel, bu konuyu 35 inci mad
denin görüşülmesi sırasında müzakere etsek daha isa
betli olmaz mı? 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) - r Efendim öyle, fa
kat 7 nci madde 'başkanlık, genel müdürlük husus
larını tespit ediyor. 

BAŞKAN — Efendim orada, 3 üncü kısımda 
«Çeşitli hükümler» olarak getirilmiş, yani müessese 
olarak getirilmemiş. Bu itibarla, 35 inci maddede 
müzakere etmek daha isabetli olur kanaatindeyim. 

M. NURÎ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözleşmeli personel olarak getirilen hususlar arasın
da «Başbakanlık Başkanı ve Yardımcıları» kadroları 
karşılık gösterilmek suretiyle istihdama bir atıf ya
pıyor. Demek ki, «Başbakanlık Başkanı ve Yardım
cıları» gibi bir kadro var ki, böyle bir atıf yapıyor. 
Başbakanlık Başkanı ve Yardımcıları kadrolarının 
esas alınacağı metin ise, teşkilatlanma metni olarak 
asıl 7 noi maddede böyle bir hususa yer verilmediği 
görülüyor. 

O itibarla söylüyorum, acaba 35 inci maddedeki 
«Başbakanlık Başkam ve Yardımcıları» deyimi bir 
zühul müdür, yoksa bir kadro esası iledir de, hem 
cetvelde belirtilmiyor böyle unvanlar, hem de 7 nci 
maddede böyle unvanların getirileceğine dair herhan
gi bir husus yok. «Başbakanlık Başkanı» deyimi 
35 inci maddede belki düzeltilebilir, belki zühuldür; 
çünkü arkasında daire başkanı ve yardımcıları diye 
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bir husus gelmektedir; fakat 35 inci madde ile bir 
ilişki kurduğumuz takdirde bunun burada açıklanma
sı lazım. «Başbakanlık Başkanı ve Yardımcılar» di
ye bir kadro var mıdır ve onun görevleri ne ola
caktır? 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, 10 uncu madde diğer par agraf larıylâ 
beraber okunduğu zaman, gelişinden anlaşılacaktır 
ki, bütün Devlet teşkilatı için uygulanacak usul ve 
esasların tespiti söz konusudur. 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün gö
revleri gayet açık 'bir şekilde yazılmıştır. Gerek Ba
kanlar Kuruluna sunulan, gerek Bakanlar Kurulun
dan Meclise intikal edecek konuların incelenmesi, 
geliştirilmesi Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlü
ğünün görevleri arasındadır. 

35 inci maddede sözü edilen husus ise, «Başba
kanlık Başkanlık ve Yardımcıları» kanununun 7 nci 
maddesinde sözü edilen birimleri ifade etmektedir. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
MADDE 8. — Kanunlar ve Kararlar Genel Mü

dürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hük

münde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar 
Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanun
lara, genel hukuk kurallarına,, kalkınma plan ve prog
ramlan ile Hükümet Programına uygunluğu açısın
dan incelemek; Bakanlar Kumlunda görüşülecek du
ruma getirmek, 

b) Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun 
tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
masına ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya 
kadar takip etmek, 

c) Kanun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün 
belirlenmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulmasını sağlamak, 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmala
rını takip etmek, miHetvekillerince Başbakana yönel
tilen yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgili ba
kanlık ve birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, 

e) [Başbakanlığın görev alanına giren kanun, ka
nun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik esasları 
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ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğinde il-
gili birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak, 

f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konu
larda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu 
sağlamak, 

g) Makamca verilen ibenzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN —'Buyurunuz Sayın Tutum. 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
bu birimin adı genel müdürlük. Acaba, bunun altında 
birtakım daire başkanlıkları mı olacak ve bu baş
kanlıklar Bakanlar Kurulunun kararı ile mi oluştu
rulacak, «Genel Müdürlük» sözcükleri olduğuna gö
re, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile bunun, diyelim 
ki bir başkanlık şekline dönüştürülmesi mümkün mü
dür? Çünkü, çerçeve yasasında «Genel Müdürlük 
müstakil daire başkanlığı kanunla düzenlenir» diyor. 
Bu genel müdürlüğün altında birtakım daire baş
kanlıkları mı var; kaç tane var? Bunu öğrenmek is
tiyorum efendini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Bu genel müdürlüğün altında daire başkanlıkları var
dır ve sayısı üçtür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir, 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — Personel ve Prensipler Genel Mü

dürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işleme

sini sağlayıcı prensipleri tespit etmek, direktifler ver
mek, önlemler almak ve koordinasyonu sağlamak, 

b) Hükümetlerin kurulmasına, bakanların bir
birlerine vekâlet etmelerine ve bakanların görevinden 
alınmasına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak, 
Cumhurbaşkanının onayına sunulması için gerekli 
işlemleri yapmak ve onaydan sonra yayımlanmasını 
sağlamak, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin do-
kunulmazlıklarinın kaldırılması ve ölüm cezalarının 
yerine getirilmesi ile ilgili kanunî düzenlemelere ait 
işlemleri yapmak, 

d) îlgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer 
bakanlıklarla ilgilendirilmelerine dair işlemleri yap
mak, 
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e) Müşterek- kararı gerektiren atamaların mev
zuata uygunluğunu incelemek, kararları hazırlamak, 
onaya sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve ya
yımlanmasını sağlamak, 

f) (Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kade
me yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özet
lerini ve biyografilerini tutmak, 

g) Başbakanlık Merkez Teşkilatının personel po
litikasını tespit etmek, personelin tayin, nakil, özlük 
ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapniak ve personelin 
yetiştirilmesini sağlamak, 

h) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 9 uncu maddenin (f) fıkrası 
bir yenilik getiriyor; «Devletin sevk ve idaresinde 
görevli üst kademe yöneticileri hakkında 'bilgi topla
mak, sicil özetlerini ve 'biyografilerini tutmak» diyor. 

Değerli milletvekilleri, bunun ne anlaıma geldiği
ni yeterdi açıklıkta ortaya koyabilmek için, bu tür 
bilgilerin ne işe yarayacağını söylemek durumunda
yız. Genellikle Batı Avrupa'da «Merkezî hizmete al
ma» dediğimiz; yani tek tek bakanlık ve kuruluşların 
değil de, tek elden, tek merkezden personelin hizmete 
alınmasını düzenleyen mevzuatın yürürlükte olduğu 
Batı Avrupa ülkelerinin bazılarında bu tür sevk ve 
idarede görev alacak, kilit mevkilerde görev alacak 
personel hakkında bir tür 'bilgi bankası şeklinde biir 
bilgi birikimi sağlanır ve genellikle devlet personel 
dairesine aittir bu sorumlulu'k. İngiltere'de Sivil Gervi-
oe Comımisslion dediğimiz komisyon sorumludur. 

Şimdi, bu Devlet Personel Dairemiz var. Devlet 
Personeli Dairesinin bu tür bilgi toplamasını herhalde 
uygun görmemiş Hükümetimiz, onun yerine Başba
kanlığa böyle 'bir görev yüklemiştir; «Devletin sevk 
ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkın
da bilgi toplamak» diyor. 

Buradan şu sonuca varmak istiyorum : Acaba, üst 
kademe yöneticileri bu şekilde tek elden mi hizmete 
alınacak ve devletin sevk ve İdaresinde görevli üst 
kademe yöneticileri hakkında bilgi toplama yetkisi, 
neden Devlet Personel Dairesinin değil de, Başba
kanlığındır?. Talbiî, bunun muhtemel cevabı eğer, 
Bakanlar Kurulu kararnameleri ve müşterek karar
nameler 'Başbakanlıkta hazırlandığına göre, bu ka
rarnameler hazırlanırken mevcut arşive bakarak, dev
letin sevk ve idaresinde görevlendirilecek üst kademe 
yöneticileri hakkında derili toplu bir bilgi, bir arşiv 

yaratmak ise, 'bunun lütfen bu kürsüden açıklanması
nı istiyorum; Devlet Personel Dairesine bu yetkinin 
verilmeme sebebinin nedeni eğer bu ise. 

Yine, «Devletin sevk ve idaresinde görevli üst ka
deme yöneticileri hakkında 'bilgi toplama» derken, bu 
bilgi, acaba nasıl bir 'bilgi olacak?. Bu bilginin kul-
lani'laJbilir olabilmesi için belli bazı temel unsurları 
içerisine alması lazımdır. Şimdi, bunu sadece, «bil
gi toplama» demek suretiyle geçmeyip, bunun nasıl 
bir bilgi olacağını ve hangi amaçla kullanılacağını 
da belirtmek suretiyle, 9 uncu maddenin (f) fıkrasını 
daha vazıh hale 'getiremez miyiz acaba?. Buradaki 
amaç, herhalde istatistikî bir 'bilgi toplamak değil; 
amaç, o değil. Yöneticiler hakkında bilgi toplayacak. 
Ne bilgisi?. 

Tabiî, benim bütün 'bu sorularım meçhul. Çünkü, 
sevk ve idarecilerin, Türkiye'de 'bundan sonra nasıl 
atanacağını bilm'iyoruz. Yine, 'bakanlıklar kendi sevk 
ve idarecilerinin atanmasını önerecekler, Başbakan 
imzalayacak ve Cumhurbaşkanı onayacak. 'Bu tür 
bir sistem mi?. Bu bilgi toplama Başbakanlık açısın
dan ne anlama geliyor?. Onama mercii olan, diye
lim ki yürütmenin öbür kanadı olan Cumhurbaşkan
lığında böyle bir 'bilgi birikimi belki daha anlamlı 
olabilir. Orada da ayrıca bir bilgi mi birikecek?. Ya
ni, Başbakanlikta böyle bir bilgi toplama nedeni ve 
bunun nasıl kullanılacağı konusunda Sayın Hükümet
ten bir açıklama yapmasını bekliyorum!. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın 'Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, muhterem muletvekilleri; Başbakanlık
taki bilgi toplama sistemi eskiden beri devam et
mektedir. Esasen, müşterek karara konu olan her 
atanacak personele ait bakanlıklardan, bakanların 
imzası ile birer bilgi fişi gelir. Bu sistem 1975 yılın
dan itibaren yeniden ele alınmış ve böylece bir kart 
sistemi geliştirilmiştir. Kartın üzerinde atanan kişinin 
fotoğrafı vardır, kendisi tarafından doldurulmuştur; 
bugüne kadar bulunduğu görevler ve şahsı ile ilgili 
olarak hizmetin kolaylıkla yürütülmesi bakımından 
bazı bilgiler bulunmaktadır. )Bu kart sisteminin, bü
kere kendileri tarafından doldurulduktan sonra, ikin
ci kademede yapılacak iş bu kartları yürütmektir. 
Mesela herhangi bir ili ele alalım. Valisi kimdir, em
niyet müdürü kimdir - kilit personeli - Cumhuriyet 
savcısı kimdir, kaymakamları kimlerdir, aynı şekilde 

I belediye başkanlarının kim olduğuna dair elde derli 
toplu bilgilerin bulunmasında çeşitli faydalar görül-
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düğü için bu yola gidilmişitir. Esasen, 'bu kartlar 
yürüyebilir mahiyette olduğu için de, bir kaymakam 
bir taraftan öbür tarafa gittiği zaman ve o ilin dos
yasını elinize aldığınız zaman, o kaymakamı bugüne 
kadar nerelerde bulunmuştur, ne yapmıştır, lisan bil
gisi nedir gii'bi derli toplu bilgi edinmek amacına yö
nelik bir çalışmadır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Beyan esası mı 
Sayın Başkan, 'bir daha tekrarlasınlar. 

DEVİLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 
— Efendim, biraz evvel arz etmeye çalıştım, bu kart
lar kişilerin kendileri tarafından doldurulmakta ve al
tı imza edilmektedir. Ayrıca, bunların bakanlıklardan 
gelen müşterek karara eskili formları da vardır, dola
yısıyla .bilgiler birbirlerinli destekleyici mahiyettedir. 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Mevzuatı Geliştirme ye Yayın Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — Mevzuatı Geliştirme ve Yayın 

Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili 

ilkeleri geliştirmek, 
b) Hukukî metinleri toplamak, ayıklamak, yü

rürlükte olanlarını tespit etmek, 
c) (Mer'i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile bir

likte tek metin haline getirerek yayınlamak, 
d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip et

mek, 
e) Resmî Gazetenin yayımlanmasını sağlamak, 

düsturları ve fihristleri hazırlamak, 
f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 

var mı?. Yok. 
Maddeyii oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. —Devlet Arşivleri Genel Müdürlü

ğünün görevleri şunlardır : 
a) Millî arşiv politikasının esaslarını belirlemek, 

bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetle
mek, 

b) Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her tür
lü bilgi ve belgeleri toplamak, deeğrlendirmek ve sak
lamak, 
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| c) ÇeşMi kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tespit et
mek, toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların ta
mir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve tercüme et
mek, uygun görülenleri yayınlamak, 

d) Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve .bununla 
ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu alandaki 
eserleri tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve de
ğerli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrele-

I rine sunmak, 
e) Tarihî, kültürel ve estetik değeri olan arşiv 

malzemesinden koleksiyonlar yapmak, gerektiğinde 
arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak, 

0 Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek ted
birleri almak, arşiv laboratuvarı kurmak, 

g) Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak de
vamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere dön
dürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğin
de diğer ileri teknikleri uygulamak, 

b) Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarını be
lirlemek, arşivlerdeki araştırıma taleplerini değerlen-
dinmek ve gerektiğinde izin vermek, 

i) Her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, 
ayıklamak ve her an kullanılır bale gelecek şekilde 
tasnif ederek muhafaza etmek, 

j) Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde 
I ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek, 
I k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

I BAS/KAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?... 
Ydk. 

I 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 12 nci maddeyi okutuyorum : 
I Güvenlik îşlerli Başkanlığı 

MADDE 12. — Güvenlik İşleri Başkanlığının gö-
I revleri şunlardır : 
I a) îç ve dış güvenlik işleri ile ilgili kuruluşlarla 

temas etmek ve bunlar arasında koordinasyonu sağ-
I lamak, 
I b) îç ve dış güvenliği ilgilendiren konularda in

celeme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bun-
I lan değerlendirmek ve teklifler hazırlamak, 
I c) Başbakanlığın köordkatörlüğunde görevleri 
I ile ilgili konularda, teşkil edilen koordinasyon kurul

larına sekreterya hizmeti yapmak, 
I d) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edlflen 
I bölgelerde sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanına 

esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendir-
I mek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak, 
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e) Makamca verilen benzerö görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bir sorum olacak. 
Maddenin (a) fıkrasında, «İç ve dış güvenlik is

teri ile ilgili kuruluşlarla temas etmek ve bunlar ara
sında koordinasyonu sağlamak» deniliyor. Bu 12 nci 
maddenin neden getirildiğini Hükümetin açıklamasını 
istiyorum. -

Sorum şu : iç güvenlikten İçişleri Bakanlığı so
rumludur. Yani, iç güvenlik koordinasyonunu İçiş
leri Bakanlığı yapamadığı için mi Başbakanlık üstle
niyor? Nasıl bir (koordinasyon düşünülüyor? Üst dü
zeyde Millî Güyvenlik Kurulu var ve iç güvenlikten 
sorumlu olan İçişleri Bakanlığı belki Millî İstihbarat 
Teşkilatı ile Başbakanlık düzeyinde bir koordinas
yon sağlayabilir, ama bu hangi ihtiyaçtan doğmuş
tur? İç ve dış güvenlik işleri ile ilgili kuruluşlarla te
mas etme İhtiyacı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün dışında nasıl bir ihtiyaç sonucu 
ortaya çıkmıştır ve bu Güvenlik İşleri Başkanlığı 
fonksiyonel bir ünite olarak yaşayalbilecek midir ve 
gerçek bir ihtiyaç dolayısıyla mı önerilmektedir? 

Bu konuda Hükümetin bir açıklama yapmasını 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, Başbakanlıkta böyle bir koordinasyon 
ünitesi 1970 yılından bu yana olagelmiştir. Gayet ta
biî, Millî Güvenlik Kurulunun görevleri ayrı bir ka
nunla düzenlenmiştir ve kanun çerçevesinde zaman 
zaman üst seviyede toplantılar yapılarak derlenen bil
giler değerlendirilmekte ve ona göre kararlar alın
maktadır. 

Bu Güvenlik işleri 'Başkanlığı 16 uzman esasına 
göre kurulmuştur. Burada en fazla 16 uzman ola
cak ve uzman yardımcıları ile birlikte, gerçekten ih
tisas isteyen bu işin yürütülmesinde koordinasyon 
görevi yapacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dış İlişkiler Başkanlığı 
MADDE 13. — Dış ilişkiler Başkanlığının gö

revleri şunlardır : 
a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli 

kuruluşlarla süreküi temas halinde bulunmak, bun
lar arasında koordinasyonu sağlamak, 

b) 'Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan mese
leler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve 
yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler ha^ 
zırlamak, 

c) 'Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile 
ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hiz
meti yapmak, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maiddeyi okutuyorum : 
Ekonomik ve Malî işler Başkanlığı 
MADDE 14, — Ekonomik ve Malî ister Başkan

lığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlıklar, Kamu iktisadî Teşebbüsleri, di

ğer kamu kurum! ve kuruluşları ve ilgili öze! kuruluş
lar arasında ekonomik ve malî işler ile ilgili alanlar
da koordinasyonu sağlamak, 

Ib) Ekonomik ve malî konulardaki gelişmeler ve 
karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştır
malar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek 
ve teklifler hazırlamak, 

c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile 
ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekretarya hiz
meti yapmak, 

id) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — • Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Söylemezoğlu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 
tasarının tümü üzerinde görüşlerimizi belirtirken de 
aynı konuya dikkati çekmiştik. Hele, şu ana kadar 
kabul edilen maddelerle, Başbakanı, bakanlıkların da 
en üst amiri kabul ederek, bakanlık teşkilat kanunla
rında «Bakanlar, bakanlıklar en üst amiridir» terimi
nin üzerinde bir üst amirlik de yaratmak suretiyle, ba
kanlıklardaki birtakım işlemlerin Başbakanlığa kadar 
gelebilmesi yolunu da açtığımıza göre ve gene bakan
lıkların teşkilat kanunlarında, bakanlıklara ait temel 
görevlere ilişkin varılmış olan esasların, kararların ve 
prensiplerin tüm kamu kuruluşlarınca ve diğer bakan
lıklarca da uyulması mecburiyetini getirdikten sonra, 
Başbakanlıkta, devlette yürütülen tüm hizmetler ve 
bakanlıklara verilnıiş temel görevlerle ilgili yeni baş
tan daireler kurup, gelişmeler ve karşılaşılan mesele
ler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yap
tırmak, bunları değerlendirmek noktasına kadar bir iti
razım yok. Zaten, «Görevler» maddesi, yani 2 nci 
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maddede de, sadece «değerlendirmek» lafı edilmişti, 
teklifler hazırlamak yoktu. Bir de teklifler hazırlar
sanız ve Başbakanlığın bakanlıklara talimat veren bir 
üst yer olduğunu da düşünürseniz,' bu hazırlanan tek
lifler ne anlama gelmektedir? Bu teklifler nasıl yapı
lacaktır? Yani şurada ekonomik ve malî konulardaki 
bütün gelişmeler, araştırmalar sonunda varılan tek
lifler bakanlıklara talimat olarak mı gidecektir? Ne 
için hazırlanmıştır bu teklifler? öyle bir nitelik kaza
nırsa bakanlıklar bünyesindeki çalışmalar, onların yet
kileri ne olacaktır? O bakanlıklar bünyesindeki araş
tırma - planlama daireleriyle, bu teklifler arasındaki 
çelişkiler ne olacaktır? Bakanlıklar bütün kararlarını 
bu dairelerin tekliflerine mi uyduracaktır; nasıl bir 
ilişki kurulacaktır? Bunun sonunda'büyük bir kargaşa 
çıkmasından endişe ediyorum. Olsa olsa; «Bakanlıklar
dan bu konularda gelen teklifleri inceler ve Başbaka
nın görüşüne sunar» dense anlardım, fakat doğrudan 
teklif hazırlamayı Başbakanlık bünyesiyle bağdaştıra-
madığımı ve bunun bir karışıklığa yol açacağını ifade 
etmek zorunluluğunu duydum, bu amaçla söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, Anayasanın 112 nci maddesinin o pa
ragrafını tekrar okumakta sanıyorum fayda vardır. 

«Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve 
kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek 
ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür» diyor 112 
nci madde. 

Ayrıca; örnek olarak ifade ediyorum, Başbakan
lıkta 1975 yılından beri Ekonomik ve Sosyal işler Dai
re Başkanlığı vardır. Ayrıca, yeni getirilen düzenleme 
ile, - daha evvelki konuşmalarım sırasında da.ifade 
etmeye çalıştım - çok geniş bir kadro kurulması hiç
bir zaman sözkonusu değildir, azamî 16 uzman çerçe
vesinde bu iş yürütülecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Sosyal ve Kültürel işler Başkanlığı 
MADDE 15. — Sosyal ve Kültürel işler Başkan

lığının görevleri şunlardır : 
a) Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor, 

gençlik, turizm, basın, radyo - televizyon, tanıtma 
alanlarındaki gelişmeler, bu alanlardaki dış ilişkiler ve 

[ karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştır
malar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve 
teklifler hazırlamak ve kamu kuruluşları arasında bu 
alanlarda koordinasyonu sağlamak, 

b) Sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, sosyal yar
dımlar, mahallî idare hizmetleri alanlarındaki geliş-

[ meler ve karşılaşılan problemler hakkında inceleme ve 
I araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlen-
I dirtnek, teklifler hazırlamak, kamu kuruluşları arasın-
I da bu alanlarda koordinasyonu sağlamak, 
I c) Yurt dışı işçi sorunları ile ilgili konularda ka

mu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli temas halinde bu
lunmak, gelişmeleri takip etmek, problemleri tespit et
mek ve bunların çözüm yollarını araştırmak, 

I d) Başbakanın koordinatörlüğünde görevleri ile 
ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya* hiz
meti yapmak, 

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Efen

dim, bu 15 inci maddede bahsi geçen Sosyal ve Kül
türel işler Başkanlığının kurulması bence gereksiz. Ne
den?.. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Nalbantoğlu bu soru 
l değil ki. O sizin şahsî görüşünüz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Soru so
racağım da... 

BAŞKAN — O halde sorunuzu sorun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Peşrev 
yaptım. 

Efendim, maddenin (a) fıkrasındaki Başkanlığın 
I görevleri arasında sayılan işleri Kültür ve Turizm Ba-
I kanlığı zaten yapar, yapması da lazım. 

Yine maddenin (b) fıkrasına geçelim «Sağlık, ça
lışma, sosyal güvenlik» diyor. Bu işlerinin yapılması 
için de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı var. Onu da 
o Bakanlık yapsın. 

Diğer taraftan (c) fıkrasında gösterilen yurt dışı 
•işçi sorunlarıyla ilgili konular da Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının görevleri arasında olduğuna gö
re, buraya yeni görevler tadat edilmek suretiyle Baş
bakanlığın bünyesinde bir Sosyal ve Kültürel işler 
Başkanlığı kurulmasına ne lüzum vardır? Onun için 
gereksiz diyorum, izahat istiyorum. 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, burasının bir koordinasyon ünitesi ol
duğunu tekrar ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, Başbakana direkt olarak bağlı olan bir
takım kuruluşlar vardır. Mesela; Millî Güvenlik Ku
rulu, Genelkurmay Başkanlığı, TRT, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atom Enerjisi Kuru
mu gibi. Bunlarla ilgili görevlerin derlenip toparlan
ması, yerine getirilmesi ve koordinasyonlarını amaç
layan bu işleri yürütecek olan bir daire başkanlığıdır, 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — 15 inci maddeyi oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

MADDE 16. — idareyi Geliştirme Başkanlığının 
görevleri şunlardır : 

a) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili he
deflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti 'için ince
leme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları 
değerlendirmek ve teklifler hazırlamak. 

b) Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili ko
nularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bu
lunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

c) İdarî usul Ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sa
deleştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bu
lunmak, 

d) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile 
ilgili konularda teşkil eden kurullara sekreterya hiz
meti yapmak, 

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Deniz işleri Başkanlığı 
MADDE 17. — Deniz işleri Başkanlığının görev

leri şunlardır : 
Denizlerde ve iç sularımızda Devletin deniz alaka 

ve menfaatleri ile ilgili olarak; 
a) Millî deniz politikasını tespit ederek deniz 

ticareti» deniz ticaret filosu ve gemi sanayiini teşvik 
edici tedbirleri almak, su altı ve su içi canlı ve can
sız kaynaklardan faydalanılması için koordinasyonu 
sağlamak, 

b) Uluslararası seviyedeki deniz işleri ile ilgili 
hukukî, ekonomik, siyasî ve benzeri konuları koordine 
etmek, 

c) Deniz konuları ile ilgili hizmet gören bakanlık
lar ve diğer kamu kuruluşlarını, Devletin deniz poli
tika ve stratejisi doğrultusunda yönlendirmek ve koor
dine etmek, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

kısaca yerimden arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

anladığım kadarıyla Deniz işleri Başkanlığı eskiden 
müsteşarlıktı; şimdi ise başkanlığa indirildi. Başkan
lık, tabiri yerinde ise genel müdürlük gücünde; Sa
yın Bakanın bize verdiği izahat öyle. Buradaki göreve 
bakıldığında bir bakanlık düzeyinde örgütlenmeyi ge
rektirecek kadar kapsamlı. Nasıl oluyor da bir Deniz 
işleri Başkanlığı şeklinde bir şeyi Hükümet uygun gö
rüyor? 

Gerekçede, «Genel Kurulda yapılan görüşmeler 
doğrultusunda» diyor. Böyle bir gerekçe olmaz. Acaba 
spesifik hangi nedenlerle müsteşarlıkken, tamamen de
ğiştirilerek başkanlık haline getiriliyor? Verilen görev
lere baktığımızda, bir bakanlık düzeyinde örgütlene
bilecek kadar genişlikte olan bir üniteyi hangi man
tıkla ve hangi gerekçe ile Başbakanlığa bağlıyorlar? 
Lütfen Sayın Bakan açıklarlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, filhakika bu 
kuruluş başlangıçta müsteşarlık olarak kurulmuştur. 
Ancak, eleman sayısı yirmi civarında kalmıştır. Yirmi 
adet elemanı olan bir kuruluşa müsteşarlık demenin ne 
derece doğru olduğunu yüksek takdirlerine bırakmak 
istiyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — öyle demek iste
medim, *> 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Ayrıca, burada yapılmak istenilen iç koordinasyon 
görevidir ve Ulaştırma Bakanlığı esasen geniş ölçüde 
bu işlerin sorumluluğunu yüklenmiş bir bakanlıktır. 
Diğer kuruluşlarla aradaki koordinasyonu ve irtibatı 
sağlayacaktır. 

Arz ediyorum. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Deniz İşleri Baş
kanlığı» için düşünmezler mi efendim? 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Durum Merkezi Başkanlığı 
MADDE 18. — Devlet Durum Merkezi Başkanlı

ğının görevleri şunlardır : 
a) Güvenlik İşleri, Dış İlişkiler, Ekonomik ve 

Malî İşler, Sosyal ve Kültürel İşler ve İdareyi Geliş
tirme başkanlıklarının görev alanına giren konularla, 
ihtiyaç duyulan diğer alanlarda yurt içi ve yurt dışı 
kaynaklardan bilgi derlemek, 

b) Bu bilgileri sürat ve güvenle kullanmaya elve
rişli şekilde değerlendirmek ve bilgi işlem sistemlerine 
aktarmak, 

c) İstenen bilgileri ilgililere sunmak, 
d) Bilgi derleme ve bunları bilgi işlem sistemlerin

de değerlendirme konularında ilgili kurum ve kuruluş
larla işbirliği yapmak, 

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 19. — Başbakanlık Merkez Teşkilatının 

danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Başbakan müşavirleri, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Başbakanlık müşavirleri, 
e) Basın Müşavirliği. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Cahit Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yerimden arz ede

bilir miyim? 
BAŞKAN — Soru şeklinde mi, yoksa açıklama şek

linde mi? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Burada «Başba

kan müşavirleri» ve «Başbakanlık müşavirleri» ibare
leri var, Anladığımıza göre, Sayın Başbakanın daha 
evvel yerinden müdahalesi sırasında itiraf ettiği gibi, 

Başbakanlık müşavirliğinin bir kızak mevkii olarak 
kullanılma ihtimali varit. Başbakan müşavirleri, Başba
kanlık müşavirleri dışında nasıl istihdam edilecek, na
sıl kullanılacak? Bir bilgi versin Sayın Hükümet... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, Başbakan müşavirleri Başbakanla direkt 
olarak çalışacak kişilerdir. Başbakanlık müşavirleri, 
Devlet bakanları ile beraber çalışacak kişilerdir ve 
hiçbir zaman buraların bir kızak yeri olarak müta
laa edilmemesi gerektiği görüşündeyim. 

Arz ediyorum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başbakan 

söylemişlerdi. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, buyurun. 
Esasen söz alan olmadığı için soru haline inkılap 

ettiriyoruz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu mü

şavirlerin 5 - 8 tanesini Başbakan ayırır, kendisine mü
şavir yapar, çalıştırır* görev verir kendisi. Diğerleri 
Başbakanlık müşavirleri olarak kalır. Aksi takdirde 
«şurada çalışan, burada çalışan» gibi, birbirinin üs
tünde bir durum olur. Bunları birleştirmek mümkün 
değil mi? 

BAŞKAN — Bu bir sual değil sayın milletvekili. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Değişti
rilmesini teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Taleptir; bunun için nazarı itibara 
almıyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kabul 
edilmeyeceğini de biliyoruz; ama teklif edeceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadıklar. 
Konuşmak mı istiyorsunuz efendim? 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Ben «Söz isteyen var mı?» dedim, ce

vap lütfedilmedi, onun için soru şekline soktuk. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Elimi kaldırmıştım; ama göremediniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; madde 19'la Baş
bakanlığa bugüne kadar hiçbir başbakanlık teşkilatın
da olmayan ve dünyada da olduğunu zannetmediğim 
bir «Teftiş Kurulu Başkanlığı» eklenmektedir. 

Anavatan Partisi Hükümeti, baştan itibaren fazla 
teftişten şikâyet edegelmiştir; gerçekte de bu doğru. 
Muhtelif kuruluşlar, kendi teftiş kuruluşları tarafından, 
ayrıca bakanlıklar teftiş heyetleri tarafından, ayrıca 
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Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından ve Meclis 
tarafından denetlenmektedir. Şimdi, yeni bir teftiş 
kurulu ihdas edilmekte ve bütün bu teftiş heyetlerinin 
üzerinde bu kuruluş da yeni teftiş görevleriyle dona
tılmaktadır. 

Biz deriz ki, yeni bir teftiş mekanizması yaratma
yalım. Zaten, bu teftiş kuruluna verilen görevler, 
bakanlıklar teftiş kurullarının görevleri dahilindedir. 
Ayrıca, bu müfettişlerin ne yapacağını düşündüğümüz 
takdirde, şimdiden ne olacağını tahmin etmek de ko
laydır. Müfettişler arasında görev ihtilafı doğacaktır ve 
ayrıca da kuruluşlar, yeni bir müfettiş heyetinin tef-
tişiyle karşı karşıya gelecektir. Bu itibarla, Sayın Hü
kümetten istirham ediyoruz, bu teftiş kurulu mekaniz
masından lütfen vazgeçsinler ve kendi fikirlerine de 
böylece daha yaklaşmış olurlar. 

Saygılar arz ederim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan bir hususu açıklayabilir miyim? 

BAŞKAN— Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 
teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülebilmesi 
için, Anayasa gereği koordinatörlük görevini yürüten 
Başbakanlığın teftişle ilgili genel prensipleri tespit et
mesi uygun görülmüştür. 

Ayrıca, yolsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla 
başardı personelin ödüllendirilmesi de düşünülmüştür. 
Dolayısıyla, kurulacak sistem sadece tecziyeyi amaçla
yan bir sistem değil, teşvik ve ödüllendirmeyi de ön
gören bir sistemdir. Tatbikatta Başbakanlığa yapılan 
ihbarların çeşitli bakanlıkların müfettişlerinden olu
şan bir komisyon tarafından incelenmesi yoluna gidil
mektedir. Bu uygulamada zaman zaman bazı güçlük
lerle karşılaşılmıştır. Bu sebeple, zaman kaybının ön
lenmesi, takibin çabuklaştırılması, kamu hizmetlerinin 
etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için Başbakan
lık bünyesinde teftiş kurulu kurulması öngörülmüştür. 
Kamu kurumlarının mevcut müfettişlerinin teftiş ve 
denetleyebileceği yerleri, Başbakanlık müfettişlerinin 
denetlemesinin son derece doğal karşılanması gere
kir. Nitekim, Devlet Denetleme Kurulu da bu amaca 
yönelik olarak kurulmuştur. 

Arz ediyorum^ 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 ncü maddeyi okutuyorum : 
. Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 20. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Başba
kanın emri veya onayı üzerine Başbakan adına aşa
ğıdaki görevleri yapar : . 

a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yü
rütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve 
personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş siste
mini geliştirmek, 

b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla bunların 
iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu mak> 
satla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve so
rumluluklarını haiz olan her türlü İnceleme, araştır
ma ve teftiş yapmak, 

2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her 
seviyedeki işçi ve işveren teşekküllerinde teftiş, de
netim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin gö
rev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerektiğin
de her türlü inceleme, araştırma ve teftiş yapmak ve
ya yaptırmak, 

3. Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuruluş
ları da malî yönden teftiş ve denetlemek, 

c) Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarında her 
türlü inceleme, araştırma ve teftiş, merkez teşkilatında 
ise soruşturma yapmak. 

Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfet
tişlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar, 
bir yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, sizin söz talebinizi 
de kaydettim. 

Şahsı adına Sayın Rıfat Bayazıt; buyurun. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvelklillerli; Başbakanlık Teşki
latı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
«Teftiş Kurulu Başkanlığı» başhlklı 20 nci maddesi 
münasebetiyle görüşmelerimi arz ediyorum. 

1. Başbakanlık Teftiş Kurulu ile diğer bakan
lıkların teftiş kurulları arasında yetki çatışması ka
çınılmaz bir hal alacaktır. 

2. Devlet kuruluşlarında teftiş ve dieanetim gö
revi arzu edilecek derecede, yeteni kadar bulunmak
tadır. 

Ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu 1981 tarih, 
2443 sayıl* Kanunla kurulmuş; «kuruluşun amacı» 
başlıklı 1 inci maddesinde «Yönetimin hukuka uygun 
düzeyde verimli (bir şekilde yürütülmesinin ve geliş-
tMImesinin sağlanması amacıyla Devlet Başkanlığına 
bağlı Denetleme Kurulu kurulmuştur.» 
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«Kapsam» başlıklı 2 nci maddesinde; «Tüm ka
mu kurum, kuruluşlarında ve tüm kamu kurum, ku
ruluşları tarafından en az sermayesMn yarısından 
çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her türlü ku
ruluşlarda; kamu kurumu niteliğinde olan meslek 
kuruluşlarında; her düzeydeki işçi - işve/en, meslek 
kuruluşlarında; kamu yararına olan derneklerde her 
türlü inceleme, araştırma, denetleme yapar, (Silahlı 
Kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Ku
rulu görevi alanı dışındadır)» demiş, bunu. bu şekil
de vurgulamış. 

Yine bir denetleme kurulumuz daha var, o da 
Başbakanlığa bağlı olan Yüksek Denetleme Kurulu. 
72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname 20 Elkfim 
1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bunun da 1 inci 
maddesi, «Kamu İktisadî Teşekküllerinim özel ka
nunda Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi 
olduğu bildirilen kurum ve kuruluşları; sosyal gü
venlik kuruluşlarını denetler» der. Buna da bu gö
revi vermiştir Ayrıca, «Denetleme Kurulu, Başba
kanlığa bağlı tüzelkişiliğe sahip bir denetim organı-
dır» demiş, bunu da bu şekilde vurgulamıştır. 

Bu 'iki teşekkül Başbalkanlık Teftiş Kurulunun 
görevlerimi içine almaktadır. Ayrıca, bakanlıkların 
teftiş kurulları Bakanlıklar Teşkilat Kanununda ay
rı ayn gösterilmiştir. Bilhassa «Hâkim ve savcıların 
denetimi» başlıklı Anayasanın 144 üncü maddesi 
hükmüne göre; hâkim ve savcıların denetiminin, Ada? 
let Bakanlığının izniyle adalet müfettişleri tarafın
dan yapılacağı öngörülmüştür. Adalet Bakanının bu 
denetimi, yüksek dereceli hâkim ve savcılara da yap
tırabileceği aynı maddede vurgulanmıştır. Görülü
yor ki, bu bir Anayasa kuralıdır; hepimizin de Ana
yasa kuralına riayet etmemiz gerekir. 

Bu hüküm bize, Başbakanlık Teftiş Kurulunun, 
Anayasaya aykırı olarak yargıya da el attığını gös
termektedir. 

Bu denetim kurulları var iken, Başbakanlık Tef
tiş Kurulunun kurulması, Devlet Denetleme Kurulu
na, Yüksek Denetleme Kuruluna ve bakanlıkların 
teftiş kurullarına güvensizlik ve şüphenin birer ifa
desidir. Halbuki, Anayasanın 108 inci maddesinin 
vurguladığı ve yufkanda arz ettiğim Devlet Denetle
me Kurulu ve ayrıca Yüksek Denetleme Kurulu, 
bakanlıklara bağlı teftiş kurulları ayrı ayn birer 
Anayasa müessesesidir. Sayın Başbakanımız, Başba
kanlıkta, Başbakanlık teftiş birimleri üzerinde bir 
teftiş kurulu kurabilir; biz buna bir şey demiyoruz.; 

Nitekim, ben Anayasa Komisyonunda diğer teftiş 
kurulunun kurulmasına da müspet oy verdim; yal* 
nız burada, bu ayrılıkları yüksek huzurunuzda arz et
meyi kendime bir vazife bildim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 8, 11, 112 ve 
144 üncü maddelerinin tanımından, Anayasa üstü 
yeni yetkilerin alınmasını uygun bulmuyorum. Tak
diri, bu Anayasa hükümlerine göre seçilip Yüce 
Meclise gelen sayın milletvekillerine, Sayın Hüküme
te bırakıyorum. * 

Ben, bilhassa yargı üzerindeki teftiş konusunda 
rica ediyorum; Anayasanın 144 üncü maddesi sarih
tir, açsınlar okusunlar; orada yargı organlarının tef
tişlerinin adalet müfettişleri tarafından yapılacağını 
vurgulamıştır, başka bir teftişi tanımamıştır. Nite
kim, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanunu
nun 2 nci maddesinde de bu husus vurgulanmıştır. 
Onu da bir nebze burada arz edeceğim. Bunu Yük
sek Komisyon ve Sayın Hükümet düzeltirse bizi 
minnettar kılar. 

Hepinize saygılar sunarım. (İMDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadıklar. 
Saym Cahit Tutum, iki üye söz almış bulundu

ğuna göre, bu konuda da 2 nci madde üzerinde grup 
adına konuşmuş olduğunuza göre, söz talebinizi tek
rarlıyor musunuz? 

CAHİT TUTUM (Bahkesir) —^Hayır. Bu açık
lamanız bir uyan niteliğinde olduğu için istemiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sadıklar buyurunuz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen görevler arasın
da kamu kurum ve kuruluşlarıyla Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinde teftiş, ayrıca bunların iştirak ve or-
talklıklarmda, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarında teftiş, denetim ve satire, bulunmaktadır. 
Bu konudaki görevlerin hemen tamamı aynı ifade
lerle yüz yıllık bir maziye sahip olan 'Maliye Teftiş 
Kuruluna verilmişti. Maliye Teftiş Kurulu bugüne 
kadar bu görevlerini elinden geldiğince ve zannede
rim oldukça iyi bir şekilde ifa etmiştir. Şimdi bu 
görevlerin aynım Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan
lığına vermekle ne kazanılmak isteniyor? Veya suali
mi şu şekilde tekrar edeyim:. Acaba bu kuruluş bu 
görevlerim yerine getiremediği için mi bu yeni teftiş 
kuruluna bu (görevler verilmek (isteniyor? 
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Kanımızca bu tekerrüre lüzum yoktur ve bakan
lıklar teftiş kuruları, kendi bakanlıklarını gereği gibi 
teftiş etmektedirler, yenisi fazla olacalktır ve Maliye 
Teftiş Kurulu da, şimdiye kadar yüklenip geldiği 
görevlerini bundan sonra da yapacak durumdadır. 
Eğer eksiklikleri varsa, eğer kadrosunda bir azlık 
varsa bunu takviye edelim; fakait yenli sürtüşmelere 
meydan vermeyelim, değerli arkadaşlarım. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmaların bir (kıs

mı, madde üzerinde görüş bildirmekle beraber sual 
mahiyetindedir, cevap vermek lister misiniz? 

Sayın Komisyon 'buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Müsaade ederseniz, 
bir iki noktayı arz edeyim efendim. Sayın Balkan da 
cevabını verir. 

Efendim, 19 uncu maddede Teftiş Kurulu Baş
kanlığı kabul edildi, 20 nci maddede bunun görev
leri sayılıyor. Sayın Rıfat Bayazıt; hem Anayasanın 
144 üncü miaddesine istinat etti, hem de «buna ay
kırı bir kanun geldiği» şeklinde konuştu. 

Biz, Anayasanın açık hükmüne aykırı bir kanum 
yapmış değiliz. Bu, Başbakanlık teşkilatına ait idarî 
bir teftiştir. Binaenaleyh, adlî, kazaî teftiş değil. Bu
nun kapsamına girmez ve orada, Anayasada açıkça 
hüküm vardır, o hükmü, bizim, kanunla tadil etme
miz mümkün değildir. 

Bu noktayı a#z etmek istedim. 
MBHİMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 

bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — (Soru mahiyetinde olmak kaydıyla 

buyurum efendim, 
MEHMET KOCABEŞ (İçel) — 20 nci maddenin 

üçüncü fıkrasında, «Gerektiğinde, imtiyazlı şirket
lerle, özel kuruluşları da malî yönden teftiş ve de
netlemek»; deniyor. (Malumunuz, şirketlerin kendi 
murakıpları var, bunun dışında da, kanun» Ticaret 
Bakanlığına yetki vermiş dış denetim hakkında. Pe
ki, Başbakanlığın, bu konudaki çalışması nasıl ola
cak? Bundan ne kastedil yor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY {Bolu) — 

Sayın Başkan, madde gayet açık; «gerektiğinde» di
yor. Diğerleri bunu rutin olarak zaten yapmakla gö
revlidirler.; Burada, gerektiğinde yapılacak bir teftiş 
öngörülmüştür. 

Arz ederim. 
ALİ BOZBR (Ankara) — Sayın Başkanım, mü

saade buyurursanız bir hususu arz etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozer. 
ALİ BOZER (Ankara) — Özel kuruluşlardan 

maksat, şirketlerdir. Şirketler de kendi içinde tasnif 
içinde tasnif edilmiştir. Sigorta şirketlerinin dış de
netimi ayrıdır, bankaların dış denetimi ayrıdır. Üçün
cü grup şirketlerin dış denetimi de Ticaret Bakanlığı
na tevdi edilmiştir. İç denetim de murakıplarla ya
pılır. Şimdi bunların üzerine hangi dış denetim ge
liyor; anlamak kabil değil. Sonra da özel sektör di
yoruz. 

RIFAT BAYAZIT ((Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, bir şey soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, konuşma yaptınız. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Bir şey 

soracağım Sayın Bakandan. 
BAŞKAN — Soru da sordunuz konuşmanızda 

ve Komisyon cevaplandırdı ve bunun adlî denetimi 
kapsamadığını. .j.; 

RIFAT BAYAZIIT (Kahramanmaraş) — Bir şey 
sus var, maddeyi okuyup onu arz edeceğim. 

Efendim, Adalet Bakanlığının izniyle Adalet mü
fettişleri tarafından yapılır diye vurgulamıştım. İda
rî diye burada bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Bunun adlî denetimi kapsamadığını 
Komisyon sarahatle beyan etmiştir efendim.* 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — O hal
de harçları, vergileri... Bunları Sayın Bakan açıklasın, 
zabıtlara geçsin efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir soru sorabi
lir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
teftiş yapmaktan bahsediyor. Tahkikat yapacak mı
dır? Tahkikat yaptığında bir bakanlığın bünyesinde 
Başbakanlık müfettişleri tahkikat yapmaya kalkar
sa, o bakanlıkta siyasî ve idarî yönden sorumlu olan 
bakanın, neticede Yüce Divana kadar gidebileceği 
ıbür süreci başlatıyorsunuz. Nasıl başlatır? Bir kabi
nede bir Başbakan diğer bir balkan hakkında böyle 
bir tahkikata nasıl tevessül1 eder? Tahkikat yapılacak 
mıdır, yapılmayacak mıdır? Lütfen bu soruyu ce
vaplasınlar. 

BAŞKAN — Şimdi, bir konuyu sayın üyelerin 
ıttılaına arz etmek isterim. 

Evvelemirde, bundan sonraki maddelerde soru 
sormak isteyen arkadaşlar kaydettirsinler, ona göre 
isimlerini tespit edelim, söz verelim. Bu şekilde, bu 
soru sorma müessesesinin sonu gelmez ve müzake
reler de bir selamet içinde neticelenmez. 
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M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAISKIAN — Soru sormak üzere buyurun Sa

yın 'Nuri Üzel. 
M. NU'Rt ÜZEL (Eskişehir) — Soru değil efen

dim, konuşmak üzere. 
BASKAIN — Hayır, söz vermiyorum efendim, 

ilki küşi söz aldı, soru soracaksanız, soru istikametin
de (buyurun. 

İM, NURİ ÜZEL ı(İEskişehir) — Görü§ büdirmek, 
madde üzerinde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Görüşmeler bitmiş
tir. İki tane şahsı adına arkadaşımız (görüşmüştür, 
İçtüzük hükümlerine göre bir üçüncü arkadaşa söz 
veremeyiz. 

Madde üzerindeki müzakere tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde fkalbul edilmiştir, 

21 linçi maddeyi okutuyorum: 
Başbakan müşavirleri 
MADDE 21. -T Başbakan tarafından belirlene

cek konularda danışmanlık yapmak üzere en fazla 
10 Başbakan müşaviri görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

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

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, kıymetli milletvekilleri; daha önce bu Kanu
nun tümü üzerindeki müzakerelerde müşavirlik„ko
nusundaki görüşlerimi arz etmiştim. O zaman da I 
Iben şahsen Sayın Başbakanın 10 tane müşavir alıp, 
Başbakanlıkta da ayrıca 30 tane müşavir bulundurul
masına karşı olduğumu söylemiştim. Bunu arkadaş
larım da dile getirmişti. Bu yüzden huzurunuzu faz-. 
la işgal etmeyeceğim. Daire reislerinin, umum mü
dürlerin başlarında, Başbakanın emrindeki bu 10, 
başbakanlıktaki 30 tane müşavirin, «Demokles'in 
Kılıcı» gibi dolaştırılmasını arzu etmiyorum. Takdir 
sizlerindir. 

Arz ederim.i 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Hukuk Müşavirliği 

'MADDE 22. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır : 

a) Başbakanlık makamı ile bağlı ve ilgili ku
ruluşlardan ve diğer bakanlıklardan sorulan hukukî 
konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Başbakanlığın (menfaatlerini koruyucu, anlaş
mazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında al
mak, anlaşma ve sözleşme ve bunların şartnamele
rinin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardım
cı olmak, 

c) « Ocak 1943 tartı ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgi
leri hazırlamak ve Hazlineyi igilendiırmeyen idarî 
davalarda Başbakanlığı temsil etmek, 

d) Makamca verilen Ibenzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 

Buyurunuz Sayın Şardağ. 

(RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce 'Meclisin sayın üyeleri; elimizdeki kanunun 
bu maddesiyle ilgili arz edeceğim görüş küçük bir 
görüştür; fakat ruhuna seslenecek niteliktedir. 

Devlet dairelerinde teftiş kadrosu öyle (bir- kad
rodur ki, doğrudan doğruya ya genel müdürlüğe ve
ya bakanlıklara bağlıdırlar. Müfettişler görevlerini 
eğer yapabilirlerse, tanzim ettikleri suç fezlekesi, hiç
bir makam durduramaldan ait olduğu kazaî yola ka
dar gider; bir saramoniyü takip eder, Daniştaydan, 
şuradan buradan, geçer; yani müfettişin suç fezleke
sini Ifcimse durduramaz. Bu kadar yetkili müfettişleri
miz varken, neden acaba - işin psikolojik yanı - tek
rar yeni bir müşavirlik kadrosuyla Başbakanlığa bağ
lı bu güvensizlik havası var? Ben bu maddeyi ten
kit etmiyorum, biraz haklı da buluyorum. Çünkü, 
kimsenin kimseye güvenmediği bir toplum içinde 
yaşıyoruz; birisine «Bugün hava çok güzel» desek, 
«Yok canim, salbi imi?» diye soruyor. Bu toplum 
içinde bitftakım yolsuzluklar olmaktadır ve belki de 
Sayın Başbakan bu yolsuzlukların... 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, teftiş kurulu konusu 
halledildi; bu müşavirlik maddesidir. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Sayın Başka
nım, müşavirleri klte Ibu şekilde görevlendiriyorlar ve 
onlar da cezaî tekliflerde bulunabiliyorlar efendim. 
Maddeyi lütfen dikkatle siz de mütalaa buyurun, 
ben de okudum* 

Demek ki, burada kesinlikle müşavirlere dahi tef
tiş vazifesi, cezaî teklifte bulunma yetkisi veriliyor. 
Bu, bir güvensizliğin ifadesidir; ama biz hep güve-
nemeyecek miyiz? >Ben maddeye itiraz etmiyorum; 
ama şu görüşteyim : Bu maddelerin konulmasında 
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bakanlıklarında özel ve öncelik taşıyan konularda, 
Başbakan ve Devlet bakanlarına yardımcı olmak üze
re en çok 30 Başbakanlık Müşaviri görevlendirilebi
lir» denmektedir. 

biraz da Sayın Başbakanın bütün işleri tek elde top
lama çabası var. !Bu da belki ruhsal yapısının bir 
sonucu; yani üzerine titriyor; lama bu güzel bir şey-
Biz bundan sonra her olayda, bir bakanlığın herhan
gi bir 'dairesindeki bir olaya, bir müfettiş bakmadan 
doğrudan doğruya sorumlu Başbakanı göreceğiz. Dev
let memurları hiyerarşisi içinde hiç güzel bir şey de
ğil bu durum. Yeni icat edilen, yepyenli bir metot. 
Bu metoda da alışacağız; !her şeye alıştık, buna da 
alışacağız. 

Sözlerim bu kadar, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şardağ. 
'Başkaca söz isteyen?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂM'tL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İzninizle Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu 22 
nci madde, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 
mevcut olan bir teşkilatı ifade ediyor. Bu maddeye 
göre, Başbakanlık aleyhine laçıtan idarî ve adlî dava
lar takip edilecek ve bunların gereği yapılacaktır. Bü
tün bakanlıklarda mevcut olan bir teşkilat, 

Kaldı ki, biz, bu teşkilatı çerçeve kanunda da 
kabul ettik. Oradaki kabul ettiğimiz şekli, burada 
görevlendirmiş oluyoruz. 

Durum bundan ibarettir, saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Başbakanlık müşavirleri 
MADDE 23. — (Başbakanlıkta ve Devlet bakah-

. lıklarında özel ve öncelik taşıyan konularda, Başba-
Ikan ve Devlet bakanlarına yardımcı olmak üzere en 
çok lotuz 'Başbakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

Başbakanlık müşavirleri Başbakanlık Makamına 
bağlıdırlar. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. NURlt ÜZEL (Eskişehir) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 
İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın (Başkan, 

değerli millletlvekili arkadaşlarım; biraz önce 21 inci 
madde ile Başbakan müşavirleri olarak danışmanlık 
yapmak üzere en fazla 10 Başbakan müşavirinin, 
Başbakan tarafından görevlendirilebileceğini kabul 
ettiniz. 23 üncü maddede, «Başbakanlıkta ve Devlet 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet idaresinde çalış
mış arkadaşlarımız bilirler, Başbakan müşaviri veya 
bakan müşaviri, bakan özel müşaviri, bakanlık mü
şaviri gibi görevlerde bulunan kişiler arasında, baka
nın canını çok sıkacak hadiselere sebebiyet veren
ler dahi olmuştur. «'Bakan özel müşaviri» denmiştir, 
«Bakanlık müşaviri» denmiştir. Bakan, özel müşa
virini ne suretle kullanabileceğini takdir edememiştir, 
bakanlık müşavirliğimi ne suretle tavzif edebileceğini 
bir türlü kestirememiştir. Bu 'kıstas açısından da, bu 
defa burada, (Başbakanlıkta istihdam edilecek Baş
bakan müşavirleri ile .Başbakanlık müşavirleri ara
sında açık seçik bir idarî kriteri ortaya koymak la
zımdır. 

Başba'kanlık Merkez Teşkilatının gösterdiği ekli 
cetvelde, «IBaştoakan müşavirleri», «Başbakanlık mü
şavirliği» denımektediır. Şu halde 21 inci madde ile 
bir idarî birim olarak getirilmek 'istenen Başbakanlık 
müşavirliği içinde görev alacak müşavirlerin durumu 
idarî kademede bir hiyerarşik konuyu ortaya koy-
ımalkfcadır. 

İMaddenin matlabı, «Başbakanlik müşavirleri» de
ğil de «Başbakanlık Müşavirliği» şeklinde olması ve 
bu suretle ekli cetveldeki ifade ile de uyum sağ
lanmış olmalıdır. Aksi halde, böylece kalacak olur
sa, Başlbakan müşavirleri ile Başba'kanlık müşavirleri 
arasında çeşitli ihtilatlar çıkacaktır ve biz görev yap
tığımız zamanlarda da böyle İhtilatlar meydana gel
diğini gördük. 

O itibarla, Başbakanlık Müşavirliğini bir müesse
se, bir idarî bölüm, binim olarak görmek lazım ge
liyor. Başbakan Müşavirlerini ise doğrudan doğruya 
Sayın Başbakanın belirleyeceği özel konularda görev 
yapabilecek olan bir nevi özel müşavir gibi görmek 
lazım. Halbuki Başbakanlık müşavirleri ise tamamıy
la hem kendiline ve hem de Devlet bakanlarına mü
şavirlik yapacak olan kişilerdir. 

Eğer Devlet (Balkanlarına müşavir olacak kişileri 
de özel konularda vazife görecek müşavirler- şek
linde kabul edecek olursak, o takdirde idarî ve hi
yerarşik kademeler arasında bir ihtilaf çıkacaktır; po
zisyon ihtilafı çıkacaktır. «'Başbakanlık müşavirleri» 
ifadesini cetvelce de atıf yapmak suretiyle «'Başbakan
lık Müşavirliği» şelklinde düzeltmekte her halde ya
rar olacaktır. 

— 320 — 



T. B. M. M. B : 10 10 . 10 .; 1984 0 : 1 

Başbakanlıkta ve Devlet Bakanlıklarında özel ve 
öncelik taşıyan konularda Başbakanlık müşavirleri 
istihdam edileceği söyleniyor. Bu esas; 21 inci mad
dede Başlbakana özel olarak danışman sekilinde yar
dım edeceği belirtilmeli idi, fakat 21 inci maddede 
söz alamadım, bunu burada arz ediyorum, özür di
lerim. 

O itibarladır ki, 23 üncü maddede bilhassa bu 
müşavirlerin çalışma şekilleri itibariyle tam bir ifade 
ayrımına gitmekte yarar olacaktır, Bugün için Sayın 
Başbakanımız idarededir; pek tabiîdir yarın bir baş* 
ka başbakan gelecektir, bir başka devlet bakam ge
lecektir; ama bu Başbakan müşavirleri ile Başbakan
lık müşavirlerini istihdam ve görevlendirme şekli iti
bariyle idarede müşavirler arasında bir ihtiiat çık
masın ve müşavirlerin istihdam şekli itibariyle üzer
lerine aldıkları görevlerde görüş ayrılıklarına düştük
leri takdirde, hangi makama karşı mesul olacakları 
göz önünde tutulsun; çünkü 23 üncü madde; «Baş
bakanlık Müşavirleri «Başbakanlık makamına bağlı
dırlar» diyor. Binaenaleyh, Devlet Bakanlarına verile
cek. olan müşavirlerin (Başbakana bağlı olarak çalış
malarının da ileride idarede Devlet Bakanlarıyla Baş-

' bakanlık arasında görev taksimi, görev verme ve gö
rüş bildirme açısından bir aykırılık getirebileceği en
dişesindeyim. idarede 30 yıldan fazla hizmet vermiş 
bürokrat bir arkadaşınız olarak bu endişelerimi arz 
etmek istiyorum efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Nalbaritoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkanım, benden önce konuşan arkadaşım konuyu 
oldukça belirttiler, ben de bir noktaya değinmek is
tiyorum : 

ıBaşbakan müşavirleri Barbakan tarafından belir
lenecek konularda damşmanilık yapacak. Halbuki 
Başibakanllik müşavirleri ise, Başbakanlıkta ve Devlet 
Bakanlıklarında özel ve öncelik taşıyan konularda 
Başbakan ve Devlet Bakanlarına yardımcı olacaklar. 

IŞimdi her zaman bir parti tek başına iktidara ge
lemez. Mümkündür ki, koalisyon kuruldu, devlet ba
kanı bu partiden, diğer "devlet bakanı şu partiden, 
Başbakanın gönderdiği bir müşaviri ben yardımcı ola
rak kullanır mıyım? O bakımdan da sakat bir madde. 

Binaenaleyh, eğer gerekiyorsa Devlet bakanlıkları
nın kadrolarına müşavirler konabilir, onun için bu 

madde fuzulî oluyor, icap öderse 30 tane müşavir 
yine kabul edilebilir, fakat Devlet Bakanlıkları müşa
virleri olur, atamasını da Devlet Bakanları tarafın
dan yapılır, o gün için yardımcı olarak kullanırlar, 
Hükümet ve Devlet bakanları değiştikten sonra zaten 
müşavirler de değişecektir. Bu bakımdan bu madde 
sakattır. Başbakanlık Müşavirleri Başbakanlık maka
mına bağlıdırlar diye zaten tutamazsınız. Bunu arz 
etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbakan (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlık Mü
şavirliği, muhtelif devrelerde muhtelif isimler altında 
kullanıldı; bizim de başımızdan geçti. Mütehassıs Mü
şavirlik, Başbakanlık Müşavirliği... 

Biz burada yeni bir şekil getirmeye çalıştık; bel
ki ileride gelenek haline gelir. «Başbakan Müşavirle
ri» dıiye bir kısım ayırdık, bir de «Başbakanlık Müşa
virleri» dedik. 

(Başbakan müşavirleri, daha ziyade Başbakanla be
raber gelip 'belki Başbakanla beraber gitmesi icap 
eden kimseler olması lazım diye düşündük. 

(Başbakanlık müşavirleri ise, normal Başbakanlık 
müşavirleridir; aynı zamanda Devlet bakanları da 
bunları kuüanabiliir. Bunlar, normal Başbakanlığın 
fonksiyonlarını devam ettiren memurlardır. O şekilde 
düşünülmüştür. 

Başbakan müşavirleri daha ziyade Başbakanın 
önem verdiği konularda ihtisas sahibi kimseler ola
caklardır ve demin de söylediğim gibi, Başbakanla 
beraber gelirler ve Başbakanla beraber giderler. Çün
kü «herkesin kendine göre bir yoğurt yiyiş tarzı var
dır» derler. Bunu da böyle düşünüyorum. Bu, âdet 
haline gelirse iyi bir gelenek olur, lüzumsuz değiş
meler de olmaz. Bu sekilide düşünütonüştür.: Bunu da 
tavzihen arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum müsaade 
ederseniz. , 
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Buralarda bir pozisyon ihtilafı söz konusu değil
dir. Biraz evvel Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği 
gibi, Başbakan müşavirlerinin ek göstergesi 650'dir, 
diğerlerinin 500'dür, Dolayısıyla 1954'lerde 6330 sa
yılı Kanunla getirilmiş olan mütehassıs müşavirlik 
bir yerde Başbakan müşavirliğine dönüşmüştür. Ora
da da farklı idi - hafızam beni yanıltmıyorsa - bu
rada da ek gösterge bakımından bir fark vardır. 

Arz ediyorum. 

ıCAHlT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru sormak isteyenleri not edece

ğiz. Başka var mı soru sormak isteyen? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru değil, usulle 
ilgili Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hangi usul efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergelerin size 
hatırlatılması bakımından. 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergeler verildi 
Sayın Başkanım, çok sayıda önerge verildi. Bazen 
maddeyi atlayabiliyoruz. Acaba benim verdiğim, bi
zim verdiğimiz önergeler 22 nci maddeye ait değil 
miydi? Lütfen bir kontrol ettirebilir misiniz? 

BAŞKAN — 23 üncü maddeye ait bir önerge var. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Nitelikle ilgili bir 

önergem olacak. Acaba bir yanlışlık mı var? 

BAŞKAN — Hayır, 23 üncü maddeyle ilgili efen
dim. 

Buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Soru efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerine sordum : 
Soru var mı, dedim. Bu itibarla, soru işlemi bitmiş
tir; ama bir istisnaî hadise olarak hatırlatıyorum ve 
buyurun. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Küçük bir hatır
latma. Sayın Başbakanın verdiği izahat hakikaten ye
rinde, çok doğru. Yalnız işaret edeyim : Bir mües
sese olarak kabul edildiği takdirde «'Başbakanlık mü
şavirleri» değil, cetvele atıf yapmak suretiyle «Baş
bakanlık Müşavirliği» demek suretiyle uyumu sağla
mak lazım geliyor. Onu hatırlatmak istedim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, öner
geleri okutuyorum. 

| Yüksek Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna-
I menin 23 üncü maddesinde yer alan «otuz» rakamı-
I nın «on» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

I Cahit Tutum İbrahim Ural 
I Balıkesir İstanbul 
I Ömer Kuşhan Reşit Ülker 
I Kaırs İstanbul 
I Hüseyin Aydemir 
I İzmir 
I BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna-
I menin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklen-
I meşini arz ve teklif ederiz. 

I Cahit Tutum İbrahim Ural 
I Balıkesir istanbul 
I Reşit Ülker Ömer Kuşhan 
I İstanbul Kars 
I Hüseyin Aydemir 
I İzmir 

Ek fıkra : 
I «Bu müşavirler, belli bir uzmanlık dalında üs-
I tün bilgi ve beceri sahibi veya geniş devlet tecrübesi 
I bulunan kimseler arasından atanır.» 
I BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup oylarını-
I za arz edeceğim. 
I «Yüksek Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna-
I menin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklen-
I meşini arz ve teklif ederiz 
I Ek fıkra : 
I Bu müşavirler belli bir uzmanlık' dalında üstün 
I bilgi ve beceri sahibi veya geniş devlet tecrübesi bu-
I lunan kimseler arasından atanır. 
I Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları» 
I BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
I T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen-
I dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
I DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
I Katılmıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
I katılmıyor. 
I Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
I İkinci önergeyi okutuyorum. 
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«Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekle olan Kanun Hükmünde Kararna

menin 23 üncü maddesinde yer alan, «otuz» rakamı
nın, «on» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Cafıit Tutum ve arkadaşları.» 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katımıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

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

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Basın Müşavirliği 

MADDE 24. — Basın Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır : 

a) 'Başbakanı ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış 
basındaki gelişmelerden, özellikle ülke menfaatleri 
ve güvenliği konusundaki haber, yorum ve yayınlar
dan zamanında haberdar etmek, gerçeklere uymayan 
yorum ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekziple
rin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara teklif
lerde bulunmak, 

b) {Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek 
ve yürütmek, 

c) 'Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet ba
kanları ile Hükümet Sözcüsü olan Bakanın kamu
oyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, 
demeç, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber 
ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi 
içinde intikal ettirmek, 

d) 'Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,. Yok. i 
24 üncü maddeyi oylarınıza arz ekliyorum. Kabul | 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
Yardımcı birimler 
MADDE 25. — Başbakanlık Merkez Kuruluşun

daki yardımcı birimler şunlardır : I 
a) Bakanlar Kurulu Sekreterliği, 
b) İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı, 
c) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, j 

d) Savunma Sekreterliği, 
e) özel Kalem Müdürlükleri. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?., 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; burada benim değineceğim birim Ba
kanlar Kurulu Sekreterliğidir. Her halde Batı'da, özel
likle İngiltere'deki kabine sekreterliğinden esinlenmiş 
olacaklar, öyle tahmin ediyorum. Çünkü, Bakanlar 
Kurulu Sekreterliği son derece önemlidir. Kabine top
lantılarında toplantı öncesi ve sonrası son derece 
önemli görevleri 'bulunan bir müessesedir, özellikle 
parlamenter demokrasiyi kabul etmiş olan ülkelerde. 
Burada sığıntı gibi bir durum göze çarpıyor. Acaba 
bu yol neden seçildi? «Başbakanlık Merkez Kurulu
şundaki yardımcı birimler» diyor. Anahizmet biri
midir bu, yardımcı olur mu? 

Başbakanlığın asıl vazifesi zaten bir bütün-olarak 
Bakanlar Kurulu çalışmalarını kolaylaştırmaktır ve 
Bakanlar Kuruluna Anayasa ve yasalarla tevdi edil
miş olan görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştır
maktır. Bu itibarla, Bakanlar Kurulu Sekreterliğini, 
burada gösterildiği gibi müsteşar'dan direktif alacak 
bir müessese olarak düşünemiyorum. Esasen sorun 
şurada : Bakanlar Kurulu Sekreteri not tutmak üze
re Bakanlar Kurulu toplantılarına katılacak mıdır, 
yoksa müsteşar mı çağrılıyor; nasıldır? Sayın Başba
kan lütfen izah buyursunlar Hükümet olarak. Bunu 
nasıl işlevsel bir statüye kavuşturacaklar, bunu açık
lasınlar? Çünkü burada sadece kâtiplik işlerinden çok 
ikinci nitelikte işler verilmiş gibi gözüküyor. Bunun 
uygulaması acaba bizde bu mesuliyeti müsteşarın üs
tüne yükleyerek götürmesi, şeklinde md yürütülmek
tedir veya yürütülmesi mi düşünülmektedir? Bakan
lar Kurulu Sekreteri ne yapacaktır? Burada 26 ncı 
maddede, «Müsteşar tarafından verilecek diğer işleri 
yapmak» demek suretiyle, görevinin ne olduğu konu
sunda oldukça kuşku yaratacak bir ifade kullanılı
yor. 

«Bakanlar Kurulu çalışmalarının düzenli ve ve
rimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmetleri 
yapmak.» 

«Toplantı gündemleri hazırlamak, gerektiğinde za
bıtlarını tutmak...» 

Bu, «gerektiğinde zabıtları tutmak» bizzat katıla
rak mı olacak? Bunu özellikle istirham ediyorum, 
önemli bir noktadır. 
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«Toplantılara ait bütün belge ve bilgilerin güven
liğini sağlamak...» Bunun önemli bir müessese oldu
ğu belli. 

İki sorum var : Bakanı ar Kurulu Sekreterliği ne
den yardımcı birimler arasına alınmıştır? Bir de, sta
tüsü acaba diğer anahizmet birimleri statüsü düze
yinde değil midir? «Genel Sekreterlik» denmekle, 
başka bir statüde bir müessese mi yaratılmak isten
mektedir? Bu hususların açıklığa kavuşturulmasını 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Sayın Bakan buyurun. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu Sekreterinin hangi 
görevleri ifa edeceği özellikle maddenin (b) paragra
fında açık bir şekilde sayılmıştır. Toplantının gün
demini hazırlamak, gerektiğinde (bizzat toplantıya 
girerek gayet tabiî) zabıtlarını tutmak, toplantılara 
•ait bütün belge ve bilgilerin güvenliğini sağlamak. Bu
nun yanı sıra, (a) fıkrasında sözü edilen Bakanlar 
Kurulunun hangi zamanlarda hangi aralarla topla
nacağını ve bu çalışmalar sırasında bir taraftan hangi 
konuların ele alınacağını, ayrıca hazırlanmış olan 
'Bakanlar Kurulu kararlarının imzasıyla ilgili işlem
leri görmesi söz konusudur. 

Bizim bunu yardımcı birimler olarak düşünme
mizin nedeni hizmetin görülmesine imkân verecek 
bir kuruluş olarak düşündüğümüzdendir. Yoksa, bu 
Bakanlar Kurulu Sekreterliğine daha az önıem atfet
tiğimiz için değildir, 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Bakanlar Kurulu Sekreterliği 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum. 
tdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 27. — tdarî ve Malî işler Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Başbakanlık için gerekli araç, gereç ve mal

zemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin -kiralanma 

ve satınalma işlemlerini yapmak, 
e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 

ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
d) iSosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il

gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Başbakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık 

hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
f) Başbakanlık bütçesinin plan ve program esas

larına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belge
leri derlemek, 

g) 'Başbakanlığın bütçe ve malî işleri ile ilgili 
hizmetleri yürütmek, 

h) Başbakanlığın gelen ve giden evrak takip ve 
dağıtım işlerini yapmak, 

i) Makamca verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 
Halkla İlişkiler Dafresi Başkanlığı 

MADDE 28. — Halkla ilişkiler Dairesi Başkan
lığının görevleri şunlardır : 

a) Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesir
lerini değerlendirmek, 

b) IVatandaşlardan Başbakanlığa gönderilen her 
türlü yazılı ihbar, şikâyet, teklif ve dilekleri değerlen
dirmek ve cevaplandırılması için gerekli işleri yap
mak, 

c) Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara 
idarî danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başba
kanlığa bağlı kuruluşlar ve bakanlıklararası koordi
nasyonu sağlamak, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

HtLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

MADDE 26. — Bakanlar Kurulu Sekreterliğinin 
görevleri şunlardır : 

a) Bakanlar Kurulu çalışmalarının düzenli ve 
verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmetleri 
yapmak, 

b) Bakanlar Kurulunun toplantı gündemlerini 
hazırlamak, gerektiğinde zabıtlarını tutmak, toplan
tılara ait bütün belge ve bilgilerin güvenliğini sağ
lamak, 

c) Başbakan veya Müsteşar tarafından verilecek 
diğer işleri yapmak. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Madde
nin (b) fıkrasında vatandaşlardan gönderilen her 
türlü yazılı ihbar ve şikâyetler nazarı itibare alın
mış da, neden kamu kuruluşlarından veya buralarda 
çalışanlardan gelen şikâyetler nazarı itibare alınma
mış? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, vatandaş konusunda bir ayrım yapıl
masının ne anlama geldiğini ben şahsen idrak ede
medim. Şüphesiz bütün vatandaşlarımızın içine me
mur arkadaşlarımız ve diğer kamu görevlileri de da
hildir. 

Arz ederim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Memur

lar tereddüt etmesin, bu husus zapta geçsin diye söy
ledim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, soru açık, cevap 
da açıktır; kamu görevlileri de vatandaş olduğuna gö
re, soru cevaplandırılmıştır 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
Savunma Sekreterliği 
MADDE 29. — Savunma Sekreterliği özel ka

nununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri 
yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum. 
Özel kalem müdürlükleri 

MADDE 30. — Başbakan ile Devlet bakanları
nın özel kalem müdürlerinin görevleri şunlardır : 

Başbakanın ve Devlet bakanlarının : 
a) Resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 

* b) Her türlü protokol ve tören işlerini düzenle
mek ve yürütmek, 

c) Ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağır
lama, ulusal ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini 
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordi-
ne etmek, 

d) Miakamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 31 inci maddeyi okutuyorum. 
Sürekli Kurul 
MADDE 31. — Başbakanlık Teşkilatındaki Sü-

I rekli Kurul «Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon 
I Kurulu» dur. 
I Kurulun kimlerden meydana geleceği, görevleri 
I ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

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

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 32 nci maddeyi okutuyorum. 

III. KISIM 
Çeşitli Hükümler 

I Yöneticilerin sorumluluğu ve yetki devri 
MADDE 32. — Başbakanlık Teşkilatıyla, bağlı' 

ve ilgili kuruluşların her kademesindeki yöneticileri, 
yapmakla yükümlü (bulundukları hizmet veya görev-

I lefi verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mev
zuata, plan ve programlara uygun olarak yerine ge-

I tirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı so-
I rumludur. 
I Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık 
I Teşkilatının her kademedeki yöneticileri, gerektiğin

de sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla 
yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. 

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğu-
I nu kaldırmaz. 

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

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum. 

I Düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 33. — Başbakanlık, kanunla yerine ge

tirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tüzük, yönet
melik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve 

I yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
I Uzman ve uzman yardımcılığı 

MADDE 34. — Başbakanlık Merkez Teşkila-
I tında, 
I a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Me

murları Kanununda aranan şartlara ilaveten; 
1. En az dört yıllık yükseköğretim kurumların-

I dan veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışın-
I dak't yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı I 
göstermek, I 

3. imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gü- I 
nünde otuz yaşını doldurmamış olmak, I 

Şarttır. I 
b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalış- I 

mak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeter- I 
lik imtihanında başarı gösterenler «Başbakanlık Uz- I 
manı» unvanını alırlar. I 

Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı jgöste- I 
remeyenler başka kadrolara nakledilirler. I 

Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve I 
esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eği- I 
time tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hu- I 
suslar bir yönetmelikle düzenlenir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. I 
M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan 

küçük bir düzeltme yapmak İstiyorum. I 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan 
ben soru sormak istiyorum. I 

Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, I 

madde metninde imtihan ve sınav sözcükleri geçi
yor. Her ikisi de aynı şeydir, ama neden bir yerde I 
«sınav» diğer bir yerde «imtihan» denmiş? 

BAŞKAN •— Buyurun Sayın Tutum. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım 

burada önemli bir müessese, aslında takdire değer I 
ileri bir adım uygulaması getiriliyor. Yalnız Başba- I 
kanlığa özgü, ulusal nitelikte bir uzmanlık sınıfı ih
das edilmiş oluyor. Yalnız bu uzmanlık sınıfının bu
rada görevlerinin de yazılması, yasada zikredilmesi 
lazım. Bunu yönetmeliğe atfederseniz çok değişi'k ola
bilir diye düşünüyorum. Dikkat ederseniz son pa
ragrafta, «uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili I 
usul ve esaslar» diyor ki bunları tam kapsamayabi- I 
lir ve bu sınıfın Başbakanlıktan hangi tür görevleri j 
yerine getireceğini .esas itibariyle yasada (göster
mek lazım. Acaba bu anılan sahalarda çalışan kişi- I 
ler orada bulunanlara ait bir sınıf mı, yoksa tüm Baş- I 
bakanlığa devredilmiş olan hizmetleri yerine getire- I 
cek ve Başbakanlığı kapsayan bir sınıf mıdır? Dola- I 
yısıyla Başbakanlığa özgü yeni bir hizmet sınıfı mı I 
ihdas edilmektedir? Bunu öğrenmek istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. I 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Esas hizmet birimlerini kapsayan bir düzenlemedir. I 
Bu düzenleme ile Başbakanlığa kariyer sistemi geti- I 
rilmiştir. J 
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Arz ediyorum efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Üzel, bu sınav ve imtihan han

gi fıkralarda, açıklar mısınız. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 34 

üncü maddenin (a) fıkrasının üçüncü bendinde ve 
(b) fıkrasının birinci satırında «İmtihan» olarak geç
miş. Yine (a) fıkrasının ikinci bendinde ise «sınav» 
olarak geçmiş. Bu, «İmtihan» kelimelerinin «sınav» 
olarak değiştirilmesini arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buradaki, «tmti-
Ih'an» kelimesinin «sınav» olarak değiştirilmesine mu
vafakat eder misiniz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kabul ediyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — 34 üncü maddeyi, (a) fıkrasının 
üçüncü bendindeki ve (b) fıkrasının birinci satırında
ki «imtihan» kelimelerinin «sınav» olarak değiştiril
mesi kaydı ile oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Sözleşmeli personel 

MADDE 35. — Başbakanlık merkez teşkilâtın
da, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşa
viri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Baş
kanı. Hukuk IMüşaviri, İBa'sın 'Müşaviri, Genel (Mü
dür ve Genel Müdür Yardımcıları, Başbakanlık Baş-
'kanı ve Yardımcıları, Daire Başkanı ve Yardımcıla
rı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları karşı
lık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksı
zın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında 
çalış'tırılacaklar için 134 ünoü madde ile belirtilen 
şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırıla
caklar için yükseköğrenim yanında Devlet Memur
ları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şart
lar aranır. 

Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde 
özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aran
maksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel ça
lıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın 
yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştı
rılabilir. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esas
ları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakan
lar Kurulunca tespit edilir. 
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Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üze
rine T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakereye geç
meden önce, bir konuda oylarınıza müracaat edece
ğim. 

Şimdi, maddeler üzerindeki çalışmalar devam 
ederken tasarının bitmesine çok az kalmıştır. Bu iti
barla, tasarı bitinceye kadar müzakerelerin devamı
nı oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Öneriniz üzerine konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — öneriniz üzerine 
konuşmak istiyorum. Bir öneri sunuyorsunuz, lütfen 
bizi de dinleyin. 

BAŞKAN — Bu husus karara bağlanmıştır efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 
maddeler üzerinde uzun konuşmalar yapacağız. Yü
ce Kurulu akşamın bu saatinde işgal etmek eğer uy
gun görülüyorsa tabiî devam edeceğiz; ama istirham 
ediyorum, bunu yarma erteleyebilirsiniz, çünkü bu 
maddeler üzerinde önergelerimiz var. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Oylandı 
efendim, oylandı. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler dahi olsa geri
de beş ila on madde kalmıştır. Genel Kurul da bu 
istikamette karar vermiştir; müzakerelere devam edi
yoruz. 

35 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Sayın Tutum, Sayın Melen söz istemişlerdir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

Konuşma hakkım mahfuz olmak üzere söz sıramı 
Sayın Meten'e veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
Sayın Melen, konuşma sürenizi şüphesiz hatırlat

maya gerek yok. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerÜ 
arkadaşlarım; bu madde ile Başbakanlıkta yüksek 
kaideme kadrolarda sözleşmeli olarak personel istih
damına müsaade edilmektedir. Aslında bu husus Hü
kümet metninde yoktur, bunu Anayasa Komisyonu 
ilave etmiştir. 

(Değerli arkadaşlarım, Devlet teşkilâtının düzen
lenmesine ait getirilen kanunlar Hükümetin de be
lirttiği gibi, bir reform kanunudur ve aşağı yukarı 

I 15-20 sene çalışılarak bunlar düzenlenmiş ve hazır
lanmıştır. Bunun şerefi bugünkü Hükümete aittir, 
onlar getirmişlerdir; ama uzun çalışmalar sonucun
da hazırlandığı için cidden iyi tetkik edilmiş, iyi ha
zırlanmış bir reform kanunudur. 

İki önemli kanun var: Birisi, tüm Devlet Teşkilâ
tının düzenlenmesine ait Umumî Kanun. Bu reforma 

I ait bütün esaslar, prensipler bu kanunda yer almıştır. 
Ayrıca, bakanlıkların teşkilâtları hakkında her bakan
lık için ayrı kanunlar getirilmektedir. 

Şimdi, bakanlıklar teşkilatına ait kanunların 
Umumî Kanun esaslarıyla ahenkli olması lazımdır, 
oradaki esasları zedelememelidlr. IBu Umumî Kanun
da sözleşme ile personel istihdamına ait bir hüküm 
mevcut olmadığı halde i(Daha mürekkebi tam kuru
madan (birkaç gün evvel kabul etltik) Başbakanlıkta 
bazı personelin ıslözleşme ile istihdamına ait hükümle
ri Komisyon ilave dtmiştir. Bir döfa hangi zaruretle 
!bu hükümleri getirmiştir? 6(57 sayılı (Devlet Personel 
Kanununda filvaki devlet 'teşkilatında sözleşmeli per
sonel istihdamına imkân veren hükümler mevcuttur; 
ama Ibazı kayMar ve şartlar, var. Şimdi, bu kayıtlara 
ve şaılüara da tabi olmadan Başbakanlıkta umum mü
dür, umum müdür muvini igilbi bazı personelin sözleş-

j me ile istihdamı esası getiriliyor. 
İBir ddfa eğer bu zarurî ise, diğer bakanlıklarda 

I niçin ta'tibik etmiyoruz da, sadece Başbakanlıkta tat
bik ediyoruz?, 

Başbakan, <tillvaki hükümet kademesinde diğer ba
kanlıkların üstündedir; ama Başbakanlıktaki falan 
umum müdür, diğer (bakanlıklardaki genel müdürlük
lerin üstünde bir kademe değildir; ayrı bir imtiyaza 
sahip olmasına İhtiyaç yoktur. Eğer uzmanlık mesele-

I si ise, başka bakanlıklarda daha mülhim umum müdür
lükler vardır; uzmanlık isteyen umum müdürlükler 
vardır. Onlara niçin bu hakkı vermiyoruz da, sade
ce Başlbakanlık'ta müsteşara, müsteşar yardımcılarına 
veyahut orada çalışan düğer personele bu imtiyazı 

I veriyoruz. Bu ayrıcalığı ben kavrayamadım. İBunu 
J Komisyon, neye dayanarak getirmiştir? Ciddî bir 
I sebebe dayandığını da sanmıyorum. Sadece müste-
I şar tarafından rica edilmiş/tir, belki o ricayı nazara 

alarak getirmiş olabilirler. Bunun izahı Komisyona 
I düşer. 
I İkincisi, bu kanunlar önemli malî hükümleri taşı-
I maktadır. Bunların sadece Anayasa Komisyonunda 
I tetkik edilmesiyle mesele bitmez. Bunların bütçeyle 
I yakın ilgisi vardır, (Plan ve Bütçe Komisyonu Baş-
I kanımız buradadır, 'takdir ederler; hatta IPlan ve Büt-
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çe (Komisyonu Başkanının Ibu kanunu komisyonda (gö
rüşmek üzere istemesi lazımdır. Planla yakın ilgi
si vardır, ibtîtSçe dengesiyle yakın ilgisi vardır. Bunla
rın Plan ve Bütçe Komisyonda da .tetkik edilmesi la
zımdır. Hiç almazsa malî hükümlerine ilişkin madde
lerinin behemehal Plan ve Bütçe Komisyonunda tet
kik edilmesi lazımdır. İkinci nokta budur. Bunların 
Komisyondan izahını istiyorum. Bu ve bunu /takip 
eden maddenin de behemehal Plan ve IBütçe Komis
yonunda incelenmesine 'İhtiyaç görüyorum. 

Saygılarımla. 
•ÖAŞIKAN — İBuyurun Sayın Calhit Tutum. 
CAHİT TUTUİM ((Balıkesir) — Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekilleri; İdarî reform adı altında giri
şilen bir dizi düzenleme paketinin 'tek 'tek önümüze 
geldikçe tanığı olduğumuz acı bir gerçeğini dile geti
receğim. Sayın Özal Hükümeti, yeniden düzenleme
leri çok büyük bir başarı olarak sık (sık tekrarladığı 
için, işin bu nitelikte olup olmadığını sanıyorum ki 
hep birlikte düşünme zamanı geldi. 
-• iGrenellikle Türkiye'de yapılması en güç olan re
form, Sayın Özal'ın bir tür Itren vagonları gibi sırt 
sırta dizdiği teşkilat yasaları filan değil, Personel 
Yasasıdır. îş'te orada reform getirirse, sanıyorum ki 
ilk defa bizden alkış alacaktır; ama üzülerek görüyo
rum ki, teşkilat kanunlarına korsan maddeler sıkıştı
rılarak personel hukuku tahrip edilmiştir, geçen 10 
yıl içinde; Sayın Özal Hükümeti de bu tahripkâr ge
leneği devam ettirmektedir. 

Şimdi nedir, personel hukukunda asılolan? Perso
nel hukukunun temel yasası, (Devlet Memurları Ka
nunudur. Bu kanunun (başına gelenler, Türkiye'de hiç
bir kanununun başına gelmemişıtir; ama neden? De
min söylediğim gibi, hüküme'tler belli bir esasa da
yanmaksızın, sadece güncel ihtiyaçları karşılamak mak
sadıyla el yordamıyla personel hukukuna el attıkla
rı için bu akıbetle karşılaşmışızdır. 

Şu anda elimizde, Devlet 'Memurları Kanunu var. 
Bu kanununun üç anailkesi var; sınıflandırma, kari
yer ve liyakat. 

Biraz önce, kariyer sisteminin bir çekirdeği, bir 
küçük prototipini Başbalkanlıkta ihdas ediyoruz ve 
ondan sonra kariyer personelinin istihdamını da söz
leşme statüsüne bağlıyoruz; olacak şey değil. İstih
dam şekilleri, Devlet Memurları Kanununda; memur. 
sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olarak dü
zenlenmiştir., 

Şimdi, akla şu gelebilir: Acaba Devlet Memurları 
Kanununda sözleşmeli personel diye bir müessese 

yok da mı, Başbakanlık Teşkilat Yasasına bu hususî 
olarak getiriliyor? Hayır, »var; ama maksat sözleşme
li personel kullanmak değil ki. IMak'sat, kbrsan bir 
hükümle Devlet Memurları İKanununun kapsamı dı
şına kaçmak. Bürokrat ve teknokralCların öteden be
ri büyük çoğunlukla izledikleri politikada budur. 
Her bakanlık veya her teşkilat kendisini öbürlerin
den daha önemli görür ve o önemi belirtecek birtakım 
statü simgeleri, sembolleri arar. llşte 'bir tanesi bu: 
«Sözleşmeli statü var; ama ben öyle bir sözleşme sta
tüsü getireceğim ki, hayretler içinde kalacaksınız. 
Çünkü Devlet Memurları İKanununun geltirdiği söz
leşme' statüsü beni tatmin etmiyor, onun dışına çı
kacağım. Oradaki kayıtlara bağlı olmaksızın sözleş
meli istihdam edeceğim.» 

Bu yolu kim açtı, biliyor musunuz? Devlet Plan
lama Teşkilatı. Şimdi ektiklerini biçiyor. Onun ra
kipleri doğdu. Çünkü Türk idaresinde idarî »feodalizm 
dediğimiz bir akım var. Her bakanlık veya kurum 
kendi menıfaatlarını maksimize etmek için her türlü 
tedbirleri düşünür. Şimdi onlara rakip çıktı. Biraz 
s'onra hangi kurumların, Ibu tür genişletici birtakım 
korsan hükümlerle bu hakkı elde ettiklerini de gös
tereceğim., 

Bakınız, sözleşmeli personel nedir? Devlet Me
murları Kanunu diyor ki: «(Kalkınma planı, yıllık 
program ve iş programlarında yer alan önemli pro
jelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve 
işlerliği için şart olan zarurî ve istisnaî hallere mün
hasır olmak üzere, özel bir meslek bilgisine ve ihtisa
sına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi 
üzerine Devlet Personel IDairesi ve Maliye Bakanlığı
nın görüşleri alınarak 'Bakanlar Kurulunca geçici ola
rak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve iş
çi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.» 

Şimdi demek ki, Devlet (Memurları Yasasına gö
re sözleşme s'taftüsü, aslında zarurî ve istisnaî bir ha
le inhisar edecek, özel bir meslek bilgisi ve ihtisasına 
ihtiyaç gerektiren işler olacak; kalkınma planı, yıllık 
program ve iş programlarında yer alan önemli pro
jelerin hazırlanmasıyla ilgili işler olacak. Bunlar ol
madıkça sözleşme imkânı vermiyor; ama Türkiye'nin 
gerçekleri şu istisnayı da beraberinde getirmiş; sözleş
meyle istihdam edilecek olan personel geçici olarak 
alınır; ama teknik hizmetler sınılfına dahil olan işleri 
yürütecefclerse bakanlıklar, onlar için sürekli olabi
lir. Yani geçicilik yok süreklilik var. Bu ihtiyaç yet
miyor. 
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Dahası var, aynı metin devam ediyor: Yukarıda 
tarif ettiğimiz çerçevede sözleşme yapma, demin söyle-
lediğim gibi oldukça fazla şartlara bağlı, Asgarî, zarurî 
ve istisnaî hal olacak, özel bir meslek (bilgisi ve ihti
sası bu gibi işleri 'gerektirecek, kallkınma planı gibi iş
ler gerekecek. Bunlar biraz kısıtlıyor, şöyle açalım 
demişler:/ 

Devlet Memurları Kanunu şunları da sözleşmeyle 
kullanabilirsiniz diyor: Yabancı uyrukluların istihda
mı, tarihî belge ve eski harflerle yazılımış arşiv kayıt
larını değerlendirme işlerinde çalıştıracağınız perso
nel; mütercimlik, tercümanlık; çünkü bulamıyorsu
nuz. Dava adedinin azlığı nedeniyle kadrolu avukat 
İstihdamının mümkün olmadığı hallerde, avukatlık 
hizmetlerini de sözleşmeyle yaptırabilirsiniz. Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarda uz
man tabip ve talbipleri de kuıUanalbilirsiniz; lAdlî Tıp 
Müessesesi uzmanlarını kullanabilirsiniz, Devlet Kon-
servatuvarı öğretim üyelerini kullanabilirsiniz, İstan
bul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarını kullana
bilirsiniz; Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma 
Genel Komutanlığında bazı hizmetleri sözleşmeyle 
gördürebilirsiniz ve dış kuruluşlarda belirli bazı hiz
metleri sözleşmeyle ıgordürebilirsiniz. 

Geriye ne kaldı? Geriye çok şey kaldı. Geriye, 
burada belirtilen, «Kayıtlarla bağlı olmaksızın, doğ
rudan doğruya Bakanlar Kuruluna verilen takdirî 
bir yetkiyle ücretin tavanını da tabanını da Bakanlar 
Kurulu tespit edecek; (buradakiler gibi kısıtlayıcı de
ğil, o çök daha rahat. Bundan kurtulmak için başta 
Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere bu yolu açtı 
ve tek tek önümüze 'gelecektir, geldiği zaman göre
cesiniz benzer hükümlerle maalesef bu müessese tam 
bir dejenerasyona uğratıldı. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun da üç aşağı beş yukarı 
buna benzer. Bazen bunu yazarken birbirleriyle çe
lişir öyle sözcükler koyuyorlar ki şaşırıyorlar ve unu
tulduğu için de; acaba benzer mi değil mi diye in
san tereddüt ediyor. 

Bakınız Dış Ticaret 'Müsteşarlığı ne diyor: «Ge
neli ve katma bütçeli idarelerle İktisadî Devlet Teşek
külleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları ve bağlı ortak
lıklarda çalışanlar müsteşarltea maaşsız izinli ve söz
leşmeli olarak İstihdam edilebilirler.» Böyle bir im
kân veriyor. 

Bir başka fıkrasında da «Müsteşarlık zorunlu ve 
özel durumlarda» diyor. Lütfetmiş, çünkü Başbakan
lıkta bu da yok. Zorunlu ve özel dumanlara mahsus 

olmak üzere, özel bir meslek bilgisine, uzmanlığa 
ihtiyaç (gösteren işlerde kadro karşılık göslterilmek 
üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer 
kanunların sözleşmeli personel hakkında hükümleri
ne bağlı olmaksızın Başbakanın onayı ile yurt içinde 
ve yurt dışında özel anlaşma ile yerli ve yabancı ki
şi ve kurumlar hizmetlerinden yararlanılabilir/» Ta
biî kadro karşılık ıgos'termek suretiyle çalıştırılacak
ların sayısını, ödenecek ücretlerin tavanını-talbanını 
Bakanlar Kurulu 'saptayacak. Tabiî bu örnek olduğu 
için devam ediyor; «Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarı bu işin... 

BA^KİAN — Sayın Cahit Tutum, konuşma süre
niz 11 dakika oldu. Bu itibarla, grup adına dahi söz 
almış olsanız süreniz dolmuş bulunmaktadır, topar
lamanızı istirham ediyorum. 

CAHİT TUTUM '(Devamla) — Sayın (Başkanım, 
sözlerimi bitiriyorum o zaman; uyarınıza teşekkür 
ederim efendim. 

Efendim, sözleşmeli personele Başbakanlık Müs
teşarı da dahil olacak, Başbakanlık, Müsteşarını söz
leşmeli çalıştıracak. Sizlerin vicdanlarınıza hitap edi
yorum. Başbakanlık müşavirleri, teftiş kurulu, teftiş 
kurulu başkanı sözleşme ile istihdam edilecek. İdarî 
sözleşme, ki pat diye sözleşmenin sonunda mukave
lesi yenilenmeyebilir. Bu nasıl bir anlayıştır, bu na
sıl bir devlet yönetimi anlayışıdır? Mukavele ile müs
teşar kullanılır mı? 

Genel Müdür kullanacak; klasik genel müdür. 
içerideki, yani Başbakanlıktaki genel müdür; yani, 
Başbakanlığa, eski köye yeni âdet getiriyor. 

Saygıdeğer milletvekilleri, personel hukukunu te
melinden zedeleyen bu gidişe ya dur diyeceğiz veya
hut da personel reformuna elveda diyeceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu madde üezrinde verilmiş önergeler vardır; ge

liş sırasına göre okutuyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz bu mevzu hakkında Komisyon ola
rak söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu söz-. 
leşmeli personel mevzuu, Sayın Meleni'n ifade etti
ği gibi, müsteşar veyahut ilgili dairenin ricası üzerine 
konmamış, bilakis Komisyon üyelerinden bir arka-
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daşm verdiği önerge kabul edilerek konulmuştur. 
Buraya konulmasının sebebi, Devlet Memurları Ay
lıklarının ve Tazminatlarının Düzenlenmesi Hakkın
da Haziran 1984 tarih ve 241 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin geçici 5 inci maddesinde bu 
hüküm aynen vardır; o kanunlaşıncaya kadar bura
ya nakledilmiş ve kanun halini iktisap etmesi sağlan
mak istenmiştir. Yeni bir hükümle getirilmemiştir, 
bir kararnamenin geçici maddesinden aktarılmıştır. 
Onu. da müsaade ederseniz okuyayım. 

241 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ge
çici 5 inci maddesi: «İlgili Kanunlarında gerekli dü
zenleme yapılıncaya kadar, (ki gerekli düzenleme 
burada yapılıyor işte) Başbakanlık merkez teşkilâtın
da müsteşar, müsteşar yardımcısı, Başbakan Müşa
viri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Baş
kanı, Huku'k Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Mü
dür ve Başbakanlık Başkanı ile Uzman ve Uzman 
Yardımcısı kadroları, (Uzman ve Uzman Yardımcı
sı, tekrar bunu belirtmek için arz ediyorum) karşı
lık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmak
sızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.» Binaena
leyh, hüküm aynen buraya alınmıştır. Yalnız yuka
rıda 'ilgili kanunlar tabiri vesaire kaldırılmak sure
tiyle uzman yetiştirmek maksadıyla uzmanlardan is
tifade etmek maksadıyla buraya alınmıştır. Bir tel
kin neticesi alınmış değil efendim* 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri okutuyorum. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Yalnız Sayın Bakan, uzun olacaksa 

kürsüden ifade edelim, kısa ise oradan buyurun. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Kısa efendim. 
Sadece yüksek kademeler değil, esas maksat Dev

let Planlama Teşkilatında, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığında, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Ku
rumunda ve KİT'lerde olduğu gibi, kariyer eleman
larına, yani uzman ve uzman yardımcılarına ve özel
likle Osmanlı arşivinde çalışacaklara bu imkân ta
nınmaktadır. Bu konuda prensip, kariyer elemanla
rına, yani belli şartlarla sınavla, yeterlilikle bir yere 
gelmiş elemanlara bu statünün uygulanmasıdır. 

Şimdi, bir taraftan, kariyer personeli alalım di
yoruz, öbür taraftan da sözleşme yapma konusunda 
birtakım tereddütler içerisinde bulunuyoruz. Bunu, 
sanıyorum ki bağdaştırmak pek kolay bir iş değildir. 

657 sayılı Kanunda, sözleşmeli personel istihda
mı vardır, biraz evvel de ifade edildi. Burada ikisi 
arasındaki fark, her seferinde, her kişi için ayrı bir 
kararname düzenlenmesi yerine, kanunen bu imkâ
nın getirilmesi söz konusudur. 

Ayrıca, «korsan bir hüküm» tabirini ağır bir ifa
de olarak değerlendiriyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz de takdir 
edersiniz, korsan... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Değil efendim, değil. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, önergeleri, geliş sırasına gö

re okutuyorum; 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan, Kanun Hükmünde Karar
namenin 35 inci maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum İbrahim Ural 
Balıkesir İstanbul 

Ömer Kuşhan Reşit Ülker 
Kars İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Başbakanlık Teşkilâtı Ka

nununun 35 inci maddesinin, 3 üncü satırındaki, 
«Başbakanlık Başkanı ve Yardımcıları» ibaresinin, 
«Başkan ve Yardımcıları» şeklinde değiştirilmesinin 
teminini teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Talât Sargın 
Zonguldak Tokat 

Nabi Poyraz Berati Erdoğan 
Ordu Samsun 

İhsan Tombuş 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Başbakanlık Teşkilatı 

Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye Ana
yasa Komisyonunca eklenmiş olan 35 inci maddesi 
Plan ve Bütçe ile yakından ilgilidir. 

Bu sebeple malî yönden inceleme yapılmak üzere, 
bu maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderil
mesi arz ve teklif ederiz. 

Ferit Melen Yılmaz Alfuğ 
Van Sivas 

Kadri Altay Sabahattin Eryurt 
Antalya Erzurum 

Haydar Koyuncu Fehmi Memişoğlu 
Konya Rize 
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BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergele
ri okutup oylarınıza arz edeceğim: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Hükmündeki Karar

namenin 35 inci maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır, katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
M. NÜRt ÜZEL (Eskişehir) — önerge üzerinde 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde imzanız varsa söz 

verelim efendim. 
İmzanız yok efendim. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge 'kabul edilmemiştir. 
2 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Başbakanlık Teşkilatı 

Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye Ana
yasa Komisyonunca eklenmiş olan 35 inci maddesi 
Plan ve Bütçe ile yakından ilgilidir. 

Bu sebeple malî yönden linceleme yapılmak üze
re bu maddelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna gön-
derilımesihi arz ve teklif ederiz. 

Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor mu?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz. 

CAHİT TUTUM (̂ Balıkesir) — Sayın Başkan, 
usulle (ilgili. Plan ve Bütçe Komisyonumuz acalba bi
liyorlar mı bu konuyu, yani itirazları var mı?. 

BAŞKAN — Efendıim, şimdi Genel Kurul karar 
verirse malumatları olur. İçtüzüğe göre, bir kanun 
teklifini komisyon her zaman isteyebilir müzakerele
ri sırasında. Komisyon şimdiye kadar komisyonun 
müzakeresi sırasında böyle bir talepte bulunmadığına 
göre, Genel Kurulumuz da böyle bir karara henüz 
varmamış bulunduğuna göre, bir işlem yapmaya ge
rek yok. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tabiî Sayın Baş
kanım, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı burada ise, 
ona sorulması... 

I BAŞKAN — Usule uygun bir muamele tarzı 
değil efendim. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

3 üncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Başbakanlık Teşkilatı Kanu

nunun 35 ineli maddesinin 3 üncü satırındaki «Baş
bakanlık Başkanı ve Yardımcüarı» ibaresinin «Baş
kan ve Yardımcıları» şeklinde değiştirilmesinin temi
nini teklif ederiz. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 

DEVLET BAKANI KÂZIM" OKSAY (Bolu) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Komisyon ve Hükümet 
benimsemektedir. Oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

35 inci maddeyi kabul ettiğiniz değişiklik istika
metinde oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 35 inci madde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin gö

revlendirilmesi. 
MADDE 36. — Genel ve katma bütçeli daireler

le iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuru
luşlarında ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müessese
lerde çalışanlar, hakim ve savcılar dahil kurumlarının 
muvafakati ile başbakanlıkta sözleşmeli olarak istih
dam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki taleple
ri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandı
rılır, Bu personel ilgili kurumundan maaşsız izinli sa
yılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili 
özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler 'terfi ve 
emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir 
işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, çalıştıkları 
süre karşılığında herhangi bir mecburî hizmet yükle
tilmez. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde şahısları adına Sa
yın Rıfat Bayazıt ve Sayın Mustafa Çelebi söz iste
mişlerdir. 

Buyurunuz Gayın Bayazıt. 
OSMAN BAHADIR (Trajbzon) — Ben de grup 

adına söz 'ist/yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Sayıl" 

Başkan, çok kıymetti milletvekilleri; Başbakanlık Teş 
kıLlatı Hakkımdaki Kanun Hükmündeki Kararname 
nin «Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin gö
revlendirilmesi» başlıklı 36 ncı maddesi münasebe
tiyle görüşlerimi arz ediyorum. 

Anayasanın «Yasama yetkisi» başlıklı 7 nci, «Yü
rütme yetkisi ve görevi» başlıklı 8 ineli ve «Yargı yet
kisi» başlıklı 9 uncu maddeleri Anayasada kuvvet
lerin ayrıldığını ayrı ayrı vurgulamıştır. «Anayasa
nın 'bağlayıcılığı ve üstünlüğü» başlıklı 11 inci mad
desi, Anayasa hükümlerimin, yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuru
luş ve kişileri bağlayan temel 'hukuk kuralları olduğu 
nu, kanunların Anayasaya aykırı olamayacağını ke
sin olarak vurgulamıştır. Anayasamızın «Hâkliımlik 
ve savcılık teminatı» başlıklı 139 uncu maddesi ve 
«Hâkimlik ve savcılık mesleği» başlıklı 140 inci mad
desinde, hâkim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, 
hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte iler
lemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçliei ve
ya sürdkli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin 
kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, 
meslek içli eğitimleri ile diğer özlük işlerimin kanunla 
düzenleneceği öngörülmüş ve 'hâkimler ve savcıların, 
kanunda belirtilenlerden başka., resmî ve özel hiçbir 
görev- alamayacakları; ^hâkimler ve savcıların idarî 
görevleri yönünden Adalet 'Bakanlığına bağlı oldu
ğu kesin alarak belirlenmiştir. Hâkim ve Savcılar Ka
nunu da 1983 senesinde çıkjmıştır. 

Anayasanın «Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu» başlıklı 159 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası 
bu kurula, adlî ve idarî yargı 'hâkim ve savcılarını 
mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki 
verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro da
ğıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenim mes
lekten uzaklaştırana, disiplin cezası verme yetkisini 
vermiştir. Yine bu maddenin 6 ncı fıkrası, geçici ve
ya sürekli olarak çalıştırılacak haklim ve savcıların 
muvafakatlarını alma esasını kabul etmiştir. Bu, Ana
yasanın bir kuralıdır, amir bir hükümdür. 

Nitekim, 2879 sayılı, 17.8.1983 tarihli Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 4 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrası, «Cumhurbaşkanlığı ' 
Genel Sekreterliği Teşkilatında süreli veya geçidi ola
rak görevlendirilecek yüksek yargı organları men
supları ile hâkim ve savcıların muvafakarları alınır» 
kaydını taşımaktadır. Bu fıkra hükmü, Anayasa
nın, damin arz ettiğim, 159 uncu maddesinin 6 ncı 
fıkrasına uygun düşmektedir. Tasarının 36 ncı mad
desinin, şimdiki 'haliyle Anayasanın 159 uncu mad
desine tamamen aykırı 'bulunduğunu; gerek Hükü
met ve gerekse Komisyonun görüş ve takdirlerine, 
Yüce Meclisin muhterem üyelerinin de kıymetli oy
larına arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
MDP Grubu adına Trabzon Milletvekili Sayın 

Osman Bahadır; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
'hâkim ve savcıların özlük hakları Adalet Bakanlığı
na bağlı kalmak ve maaşsız izinli sayılmak suretiyle 
Başbakanlıkta sözleşmeli olarak istihdam edilmeleri, 
Anayasanın 140 inci maddesiyle bağdaşmaz. 

Şöyle ki : Hâkim ve savcıların, Başbakanlıkta is
tihdam edilmeleri yolu açıldığı takldirde, hâkim ve 
savcıların diğer bakanlıklarda sözleşmeli olarak çalış
malarına kapı açılmış olacaktır. Bunun için de bir 
kanun kabul edilir ve çıkarılacak her kanunla hâkim 
ve savcılara el atümış olur. Halbuki Anayasanın 
140 inci maddesinin beşinci bendi : «Hâkimler ve 
savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmî ve 
özel hiçbir görev alamazlar» şeklindedir. Hâkimlerin 
çalışma usulleri toer ne kadar kanunla düzenlenir ise 
de sözü edilen Anayasa maddesinde bu husus «mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esasla
rına göre kanunla düzenlenir» şeklinde belirtilmiştir. 

Bu maddedeki mahkemelerin bağımsızlığı ve hâ
kim teminatı sözleri göz ardı edilmek suretiyle hâki
min idare emrinde çalıştırılmaJsı için kanun çıkarıla
maz. Bu nedenle tasarıda yer alan «hâkimler ve sav
cılar jdalhil» deyiminin madde metninden çıkarılması 
gerekir. 

Esasen önceki tasanda da «Hâkimler ve sav
cılar hariç» ibaresi vardı. Anayasa Komisyonunda 
bir rey farkla bu ibare sonradan ilave edilmiştir. Bu 
nedenle bir önerge de vermiştim, önergemde, eğer 
bu doğrultuda bir değişiklik yapılmazsa, hiç değilse, 
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hâkim sözleşmeli olarak çalıştırıldığı takdirde, «ön
ceden muvafakatinin alınımaısı ıgerekir» deyiminin bu 
maddede yer almaşım istedim. Buna karşılık sözleş
me yapılacağına göre, hâkimin muvafakati alınmış 
sayılır diye bir görüş belirdi. Muvafakat başka şeydir, 
Sözleşme başka şeydir, onu da burada ilave etmek 
isterim. 

Saygılar sunarım. (M'DP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Hatay Milletvekili Sa
yın Mustafa Çelebi, buyurun. 

Sayın Çelebi, süreniz 5 dakikadır. 

IMUİSTAFA, ÇELEBİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; benden evvel konuşan iki arka
daşımın, bu maddenin Anayasaya muhalif olduğu 
yolundaki Sözlerine aynen iştirak edip sizin daha çok 
vaktinizi almayacağım. Ben pratik bakımdan bazı 
misaller vereceğim. 

Komisyon Başkanı Ağabeyimiz Sayın Kâmil Coş-
kunoğlu uzun süre Yargıtayda birinci sınıf hâkim 
olarak çalıştığı için, birinci sınıf olmayan hâkimlerin 
durumunu unutmuşa benzer. Bir hâkim birinci sınıf 
olmayabilir; ama birinci sınıf hâkimden daha üstün 
olabilir; en azından Başbakanlık için üstün olabilir. 

Bu maddeye göre, birinci sınıf olmayan hâkim
lerin Başbakanlıkta çalıştırılması mümkün değildir. 
Neden? Birinci sınıf olmayan hâkimin 40ı tane kararı 
Yargitaya gildecek ki; en azından adiyen terfiie hak 
kazanacaktır. Hâkimler 3 şekilde (terfi ederler : Adi
yen, tercihan, mümltazen. 

40 tane kararı Yargitaya gitmeyen hâkim terifi 
edemez. En azından 40 tane kararı Yargitaya gidecek 
ki terfi etsin. 

Ondan sonra Jterciihen terfi var. Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunda, Yargıtaydan geçen karanları 
ile ilgili verilen notlar değerlendirilecek; tercihan terfi 
ettirilecek.. 

IBütün kararlarında pekiyi almışsa mümtazen ter
fi edecek. 

ıŞimdi, Başbakanlık nasıl olup da bir hâkime .böyle 
vbir not verebilecek? Tefrik-i kuvva (Kuvvetlerin ay
rılması) sistemine göre, idare yargıya karışamaz. Böy
le olursa, Başbakanlık hâkime not verirse, idareyi yar
gıya karıştırmış olacağız. Bu bizim sistemimizde yok
tur, arkadaşlarım da bunu kısaca bildirdiler Anayasa
nın genel 'hükümlerine aykırıdır. 

Şimdi böyle olunca, bu 36 ncı maddeyi nasıl uy
gulayacağız? Bu maddeyi birinci sınıf olmayan hâkim
lere uygulamak mümkün değildir. Bir madde hâkim

lerden bir kısmına uygulanır, bir kısmına uygulanmaz'; 
bu da mümkün değildir. Bu itibarla «hâkimler ve sav
cılar» ibaresinin maddeden çıkarılmasını talep ediyo
rum. 

Kaldı ki, birinci sınıf hâkimler kısa sürelerle her 
yerde çalışabilirler, Anayasaya aykırı da olsa devlet 
menfaati bazen bunu gerektirebilir, ancak birinci sı
nıf olmayan hâkimler hiçbir yerde çalıştırılamaz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Şahsı adına iki kişi konuştu, siz 

soru mu soracaksınız efendim? 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Şahsı adına bir 

kişi konuştu efendim. 
'BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine göre, müza

kere tamamlanmış bulunuyor.. 
Komisyon söz istiyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Açıklama için söz 
rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU '(Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; hâkimlerin teminat hakkındaki 
Anayasa hüküm'leri hepimizce malum, bunda ihti
lafımız yok; ama verilen vazife de kanunla verili
yor. 139 uncu madde başka hükümleri ihtiva edi
yor efendim, vazife ve teminat meselesini esas iti
bariyle 140 inci madde hallediyor. 140 mcı madde
nin. 5 inci fıkrasını okuyorum : «Hâkimler ve sav
cılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmî ve özel 
hiçbir görev alamazlar.» Kanunda belirtilmişse alır
lar, işte biz de kanunda belirtiyoruz, alabilir diyo
ruz; bir. 

İkincisi, bizim metnimizde «sözleşmeli olarak» 
tabiri var. Sözleşme, bu hâkim ve savcılara da ait. 
Eğer gelmek istemiyorsa, sözleşmeyi imza etmez. 
Binaenaleyh, biz buna rağmen, arkadaşlarımızın ve
yahut Yüksek Meclisin tasvibi olursa «muvafakati» 
kelimesini koymaya muarız değiliz. «Kendilerinin 
muvafakati ile» tabirini koyuyoruz. 

Takdir Yüce 'Meclisindir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
'DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Biz bu çalıştırılması öngörülen kişileri, savcı ve hâ
kim yetkisiyle değil, tetkik etme amacıyla çalıştır
mayı öngörmüştük. Kurumun muvafakati ve söz
leşmenin imzası Söz konusu olduğuna göre, eğer 
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*Yüksek Meclîs kabul ederse, maddenin metnini «ku
rumlarının ve kendilerinin muvafakatiyle» diye bağ
layalım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakereler ta
mamlanmış 'bulunduğundan önergeleri geliş sırasına 
göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte 'olan Başbakanlik Teşkilatı Hak

kında Kanunun 316 ncı maddesinin, «muvafakatları 
alınmak suretiyle hâkim ve savcılar dahil» şeklinde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ahmet Süter 
İzmir 

A. Necla Tekine! 
İstanbul 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Sabahattin' Eryurt 
Erzurum 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

BAŞKAN — Başka <bir önerge daha vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa. 
Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna

menin 3'6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin 
Görevlendirilmesi, 

'Madde 36. — Genel ve katma 'bütçeli dairelerle 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî • Ku
ruluşlarında ve 'bunlara 'bağlı kuruluş ve müessese
lerde çalışanlar kurumlarının muvafakatıyla Başba
kanlıkta 'sözleşme ile geçici olarak görevlendirilebi
lir. 

Bu görevlendirme, Türk: Silahlı Kuvvetleri men
supları için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa, öğretim elemanları için ise 2547 
sayılı Yüksek öğretim Kurumu Kanununa »göre ya
pılır. 

(Başbakanlıkta görevlendirilecek yüksek yargı or
ganları mensupları ile hâkim ve savcıların muva-
fakatları alınır Ve yüksek yargı organları mensup
ları hakkında 'görevlendirme taleb'C 'ilgili Yüksek 
Mahkeme başkanlığınca yerine getirilir. 

©u şekilde 'görevlendirilecek personel ilgili ku
rumlardan maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldıkları 
sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam 
ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesa
ba katılır 

Bu madde hükmüne göre, çalışanlara çalıştıkları 
süre karşılığında herhangi bir - mecburi hizmet yük
letilmez.» 

Cahit Tutum ". 
(Balıkesir 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Coşkun Bayram 
Adana 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ömer Kuşhan 
Kars 

»BAŞIKA'N — Başka bir önerge daha vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Başkanlık Teşkilatı 

Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye Ana
yasa Komisyonunca eklenmiş olan 36 ncı maddesi 
Bütçe ve Plan ile yakından ilgilidir. Bu sebeple malî 
yönden inceleme yapılmak üzere bu maddenin Büt
çe ve Plan Komisyonuna gönderilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ferit Melen 
Van 

Kadri Altay 
Antalya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

'BAŞKAN — önergeleri' aykırılık derecesine gö
re tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Başbakanlık Teşkilatı 

Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye Ana
yasa Komisyonunca eklenmiş olan '36 ncı maddesi 
'Bütçe ve Plan ile yakından ilgilidir, ©u 'sebeple mali 
yönden inceleme yapılmak üzere bu maddenin Büt
çe ve Plan Komisyonuna gönderilmesini arz ve tek
lif- ederiz. 

Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşları 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, öner

gem üzerinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Melen, Önergenize Komisyon 

ve Hükümettin katılıp katılmadıklarını soralım; eğer 
katılmazlarsa o zaman size söz vereyim efendim. 
Çünkü katılırlarsa konuşmanıza gerek kalmayacak. 

Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. ÇOŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI KÂZİM ÖKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERÜT MELEN (Van) — Efendim, bu madde 

de, ana kanun olan Devlet Teşkilatını Düzenleme 
Kanununda kabul edilen prensibe aykırı bir hüküm 
getirtnektedir. Ana kanunda, sadece uzmanlık iste
yen işlerde çalışmak üzere ve altı ayı geçmemek üze
re muvakkaten İktisadî Devlet Teşekküllerinden per
sonel alınıp istihdamına imkân vermiştir. Bu madde 
bunu kaldırarak hiçbir kayda tabi olmadan ve ay
rıca sözleşme esasına göre bütün devlet teşkilatından 
memur alınıp Başbakanlıkta istihdam etmeyi hük
me bağlıyor. 

'Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 1970 yılına ka
dar kadrolar Meclis tarafından kabul edilirdi. Cum
huriyetin kurulduğu 'günden 1970 yılına kadar, dev
let teşkilatındaki memur kadrosu 500 bine çıkmış
tır. 1970 yılında getirilen Personel Kanunu bu esası 
değiştirdi; Bakanlar Kuruluna kadro ihdası yetkisi 
verdi; 1970'den 1980'e kadar; bu yıldan sonra kad
ro ihdas edilmemiştir, geçen 10 sene içerisinde kad
ro sayısı 1 200 OOO'e çıkmıştır. Türkiye'nin içine »gir
diği iktisadî buhranın başlıca sebeplerinden birisi de 
bu olmuştur. 

Devlet daireleri bununla da yetinmedi. Çünkü 
devlet daireleri, balıkların suya kanamadıkları gibi, 
kadroya döyamazlar; ne kadar verirseniz verin, ge
ne 'de isterler. Ayrıca, bakanlıklar İktisadî Devlet 
Teşekküllerinden memur alıp teşkilatlarını genişlet
tiler. Bu memurlar maaşlarını, ödeneklerini İktisadî 
Devlet Teşekküllerinden alırlar; fakat bakanlıklarda 
çalışırlar. Bu sebeple devlet teşkilatı bu hale gel
miştir. 

Şimdi bu kapıyı yeniden açıyoruz. Prensip iti
bariyle kapanıyor; ama yevmiye yoluyla vesaireyle 
bu kapıyı yeniden zorluyoruz ve açmaya çalışıyoruz. 
Korkarım ki, bundan sonra da kısa bir süre içinde 
devlet teşkilatı 'gene alabildiğine her yıl artarak gi
decektir. İktisadî DeVlet Teşekküllerinden, şuradan 
buradan memurlar gelecektir. Çünkü kadrosu ora
ya aittir, orası ihdas edecektir ;idare meclisleri ka
rarıyla kadro ihdas etmek mümkündür, ihdas edil
miş kadroyu Başbakanlık alıp kullanacaktır. Belki 
bu tamim edilecektir; fakat arkasından gelen ka
nunlarla bütün bakanlıklar da bu esası kabul ederse, 
aynı bid'at devam edecektir. Bundan dolayıdır ki 
gene bunun paralelinde Bütçe Komisyonunda bil
hassa bu yönden tetkikine ihtiyaç görüyorum, öner
gemi bu sebeple verdim, takdir Yüksek Heyetinizin
dir. (MDP sıralarından alkışlar)" 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ye Hükümet 
katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna
menin 36 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaş
ları 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin gö
revlendirilmesi 

Madde 36. — Genel ve katma bütçeli dairelerle 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Ku
ruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluş ve müessese- • 
lerde çalışanlar, kurumlarının muvafakatiyle Başba
kanlıkta sözleşme ile geçici olarak 'görevlendirilebi
lir. 

Bu görevlendirme Türk Silahlı Kuvvetleri men
supları için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa, öğretim elemanları için ise 2547 
sayılı Yükseköğretim Kurumu Kanununa göre ya
pılır. 

Başbakanlıkta görevlendirilecek yüksek yargı or
ganları mensupları ile hâkim ve savcıların rnuvaifa-
katları alınır ve yüksek yargı organları mensupları 
hakkında «görevlendirme talebi ilgili Yüksek Mah
keme başkanlığınca yerine getirilir. 

Bu şekilde görevlendirilecek personel ilgili ku
rumdan maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldıkları sü
rece memuriyetleri ile 'ilgili özlük haklan devam et
tiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba. 
katılır. 

Bu madde hükmüne göre çalışanlara çalıştıkları 
süre karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yük-
letilemez. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI .KÂMİL 

T. ÇÖSKUNOĞLU (Ankara) — Hayır, katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz. * 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergemi geri 

alıyorum; çünkü, reddedilecek. Yalnız, hükümeti bir 
noktada uyarmama izin verir misimz? 

k 
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BAŞKAN — O ayrı; ama öylç̂  bir uyarma İç- | 
tüzükte yok. I 

OAeiT TUTUM ((Balıkesir) — Önergemi geri 
alıyorum. I 

(BAŞKAN — Konu halledilmiştir. Hükümeti uyar
ma diye Ib'ir konu yok. Zaten konuşmalarınızda bu
nu etrafıyla açıkladınız. 

IDİğer önergeyi 'okutuyorum .* 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Başbakanlık Teşkilatı Hak
kındaki Kanunun 36 ncı maddesinin, «muvafakat-
ları alınmak suretiyle hâkim ve savcılar dahil» şek
linde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tralbion Milletvekili Osman Bahadır ve arka
daşları 

(BAŞKAN — (Efendim aynı mahiyette (bir öner
ge daha gelmiştir, onu da okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna

menin 316 ncı maddesinin 2 nci satırının, «kurumla
rının, hâkim ve savcılar için kurumlarının ve ken
dilerinin muvafakati olarak» değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Uğur Ener İlhan Aküzüm 
Kütahya Kars 

Pertev Aşçıoğlu Hayrettin Elmas 
Zonguldak İstanbul 

Recep Ercüment Konükman 
İstanbul 

IBAŞKAN — Şimdi bu önerge, diğerine nazaran 
(bir nüans farkıyla aykırılık teşkil ettiği için (bu son 
önergeye Komisyonun ve Hükümetin uyup uyma
dığını 'bildirmelerini isteyeceğim. 

RİFAT BAYAZFT (Kahramanmaraş) — Orada 
da var, «kurumlarının muvafakati» sözcüğü. 

(BAŞKIAN — Efendim, nüans farkı şu : Sayın 
Osman 'Babadır'ın önergesinde, «kurumlarının di
yor; (burada, «kurumlarının ve şahıslarının muvafa
kati» dendiğine göre, bu önerge diğer önergeye na
zaran 'bir adım daha ileri. 

TURGUT YAŞAR GÜUEZ ((Bolu) — Birleşti
riri efendim. 

BAŞKAN — Bu önerge kabul edildiği takdirde, 
diğeri de. kalbul edilmiş, olacağı için bu önergeyi oy
layacağım. 

(Muvafakat ediyor musunuz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tekrar okunma
sını rica ediyorum, hangi önegeydi? 

IBAŞKAN — iki önergeyi de tekrar okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna

menin 36 ncı maddesinin 2 nci satırının «kurumları
nın, hâkim ve savcılar için kurumlarının ve kendile
rinin muvafakati» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kütahya Milletvekili 
Mustafa Uğur Ener ve 

arkadaşları 

BAŞKAN — Efendim, burada parantez içinde 
ifade edilen kısımlar vardır. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, «kurumlarının, hâkim ve savcılar için kurumla
rının ve kendilerinin muvafakati» şeklinde olacak. 
Müsaade ederseniz bu konuyu açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, açıklamaya gerek bir ko
nu yok, sadece yazılış konusu üzerinde ihtilaf var
dır. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Müsaade 
ederseniz açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, önerge yazılış itibariyle belki anlaşılamadı. Mü
saade ederseniz maddeyi önergemiz istikametinde ay
nen okuyayım. 

«Genel ve katma bütçeli daireler ile iktisadî dev
let teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarında ve 
bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar 
kurumlarının, hâkim ve savcılar îç'in kurumlarının 
ve kendilerinin muvafakati ile Başbakanlıkta sözleş
meli olarak istihdam edilebilirler.» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Öğretim üyele
rinin durumu nasıl olacak? 

BAŞKAN — Önerge anlaşılmıştır. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 

REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Sayın Başkan, biz öner
geyi, «kurumlarının ve kendilerinin muvafakati» şek
linde anlıyoruz. Acaba önerge sahiplerinin görüşü 
böyle midir? Yani, genel manada «kurumlarının ve 
kendilerinin» şeklinde ise yani, hâkim ve savcılar için 
istisnaî bir. durum yok ise, (biz o şekilde anlıyoruz), 
anladığımız manada ise, Komisyon olarak önergeye 
uyabiliriz. 

i BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, önerge açık, buyu
run kürsüden ifade edin. 

i 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
önerge açık. Ben önerge istikametinde maddenin o 
kısmım, o cümlesini müsaade ederseniz önerge ile 
düzeltilmiş şekli ile tekrar okuyayım. 

«Genel ve katma bütçeli dairelerle iktisadî dev
let teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarında ve 
bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, 
kurumlarının, hâkim ve savcılar için kurumlarının ve 
kendilerinin muvafakati ile Başbakanlıkta sözleşmeli 
olarak istihdam edilebilirler.» 

Diğerleri, «kurumlarının»; hâkim ve savcılar, «ku
rumlarının ve kendilerinin» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?., 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) 

Katılıyoruz* 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılmaktadır. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Say** 

Başkan, diğer önergelere Sayın Hükümet ve Komis
yon acaba katılmadı mı? 

BAŞKAN — Hangi önergeye efendim? 
RIFAT BA YAZIT (Kahramanmaraş) — Üç ta

ne önerge var. 
BAŞKAN — Diğer önergeler halledildi. Bu öner

ge kabul edildiği takdirde, diğer önergeyi de içerisine 
alıyor, 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Oradan 
açıklasınlar, önerge verildi efendim, 

BAŞKAN — Başkanlık, önergeleri, aykırılık de
recesine göre oya koymak mecburiyetindedir. Bu 
önerge kabul edildiği takdirde, diğer önergenin mü
zakeresine ihtiyaç kalmayacaktır. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Öner
genin üçü de aynı. Bu, iktidar partisinin verdiği öner
gedir diye şey yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — İçtüzük, iktidar, muhalefet diye bir 
ayrım yapmıyor. (MDP sıralarından «Siz yapıyorsu
nuz» sesleri). Biz İçtüzüğü tatbik ediyoruz. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
İki önergeyi birleştirebilirsiniz. 

BAŞKAN — Hangi muamele İçtüzüğe aykırı ola
rak tatbik ediliyor, izah edebilirler mi bu iddiayı sü
ren arkadaşlar? Ama İçtüzük «aykırılık derecesine 
göre» diyor* 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hayır 
efendim, üçünü verirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Rıfat Bayazıt, sizin önerge
nizin bu önergeye nazaran aykırılık derecesini izah 
etmeniz gerekir. Sizinkinde sadece «kurumlarından 
muvafakat alınmasını» kabul ediyor, ama diğer öner
gede «şahıslarını» ilave ediyor. Bu itibarla, aykırılık 
derecesi itibariyle bu önerge ileridedir, 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler,.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, bu önerge istikametinde yeniden oku
tup oyunuza sunacağım : 

MADDE 36. — Genel ve katma bütçeli daireler
le iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuru
luşlarında ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müessese
lerde çalışanlar, kurumlarının, hâkim ve savcılar için 
kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Başba
kanlıkta sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Baş
bakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve ku
ruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili 
kurumundan maaşsız izinli sayılır. İzinli oldukları sü
rece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam et
tiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba 
katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulma
dan süresinde yapılır. 

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, çalıştıkları 
süre karşılığında herhangi bir mecburî hizmet yükle-
tilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi bu okunduğu şekilde oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar ve atamalar 

MADDE 37. — Başbakanlık merkez teşkilatının 
kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile 
kadrolara ait diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir. 

Başbakanlık personelinin atanması 23.4.1981 tarih
li ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanunda 
belirtilmeyen görevlerden Başkanlıklara ortak karar
la, diğer görevlere Başbakanın onayı ile atama ya
pılır. Ancak, Başbakan bu yetkisini gerekli gördüğü 
alt kademelere devredebilir. 

Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanun
larındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

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

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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38 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 38. — 9 Mart 1954 gün ve 6330 sayılı 

Başvekâlet Teşkilatı Hakkında Kanun ile 2512 sayılı 
Başbakanlık Deniz Teşkilatı Hakkında Kanun ve De
niz Müsteşarlığına ait kadrolardan boş olanlar yürür
lükten kaldırılmış, dolu kadrolar personeli ile birlik
te Başbakanlığa devredilmiştir. 

Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
Başbakanlık hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalı
şan personel en geç 3 ay içinde müracaat etmek kay
dıyla, iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik imtiha
nına girmek hakkını kazanır. Bu imtihanlarda başarı
lı olanlar «Başbakanlık Uzmanı» unvanını alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Rıfat Baya-
zıt; buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bu geçici madde ile 
34 üncü maddenin bir irtibatı var. Burada Başbakan
lıkta çalışan personele, «en geç 3 ay içerisinde mü
racaat etmek kaydıyla» iki defa imtihana girme hak
kı verilmiş; ayrıca bu imtihanlarda muvaffak olabi
lirse, uzman unvanını alacaktır. 34 üncü maddede 
ise, «uzman yardımcılığı» var. Bu imtihanda başarı 
gösteremeyenler hiç değilse uzman yardımcısı olabil
melidir; halbuki burada bundan istisna ©diliyorlar. 
Bu durumda imtihanı kazanamayanlar tasfiye mi 
edilecek? Burada bir açıklık getirilmemiş. Bunun için 
ben bu maddeye Komisyonda muhalif kaldım,-«açık
lık getirilsin» dedim; buna Hükümet de kesin olarak 
bir cevap veremedi. 

Ayrıca, burada, ikinci satırın sonunda yıine bir 
«imtihan» kelimesi var. Demlin kabul ettiğiniz 34 ün
cü maddede bunu «sınav» olarak kabul etmiştiniz; 
bunun da düzeltilmesini ve bu konulan Muhterem 
Hükümetin ve Komisyonun nazarı dikkatlerine arz 
eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkfcn muhterem milletvekilleri; burada bir 
tasfiye sureti Ikatiyede söz konusu değildir. Burada 
yapılmak istenilen iş... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kayırma var, 
kayınıma. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSA Y(Devam-
la) — Hayır Ikayıırmia 'değil efendim. Aksine, her
kes otdmatikman Başbakanlık uzmanı olup sözleş
meli kadroya geçmesin Jdiye, yapılacak sınavlarda 
kazananlar bu kadrolara aktarılacaklar. Sınava gir
meyenler yahut kazanamayanlar eslki kadrolarında 
görevlerine devam edeceklerdirv 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cahit Tutum. 

CAHİT TUTUM (BaMcesk) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
yayınlandığı tarihten bu yana 3 ayı geçmiştir. 

Sorum şudur: Burada «3 ay içinde müracaat et
mek kaydıyla» dendiğine göre, bu iş yapılmış bitmiş 
midir? Yani Yüce Meclis, bir emrivafciyi tescil gibi 
bir durumla mı karşı karşi'yafdır? 

İkindisi; «Başbakanlık merkez teşkilatında çalı
şan personel» ne demektir; hangi personel? Eğer, 
«34 üncü maddede yazılı şartlaıra taşıyan personelden, 

3 ay içinde müracaat etmek Ikaydiyla» diye yazılsay
dı, o zaman bir anlamı olabilirdi. 34 üncü maddede 
yükseköğrenim şartı var, uzman yardımcılığında en 
az 3 yıllık süresini doldurmuş olmak şartı var, an
cak onlar sınava girebilir denseydi, o zaman bir in
tibak hülkmü olurdu. Bu bir • kayırıma hükmüdür. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.; 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, bu madde çerçevesi içerisinde, Başba
kanlık personelinden sözleşmeli kadroda uzman ola
rak çalışmak isteyenlerin müracaatı alınmıştır. An
cak, Ibu imtihan esaslarını düzenlemek üzere bir yö
netmelik çıkarılması söz konusudur. Bu yönetmelik 
çıkarıldıktan sonra bu madde işlerlik kazanacaktır. 

Arz ederim, 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hangi personel 

'Sayım Balkan? 
DEVLET BAKAN KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Merkez teşkilatında çalışan, sözleşmeli personel ol
ma niteliğine sahip personel. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yok burada, bu
rada ydk. Burada 34 üncü maddeyi zikredin Sayın 
Bakan, lütfen. Başbakanlık bir kayırmaya vesile ol
masın. Kaliteli bür kariyer yaratacaksanız seçici
liğini... 

PERTEV AŞÇIOĞLU ı(Zonguldak) — Sayın Baş
kan, içtüzükte böyle müzakere usulü var mı? 

— 338 — 
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BAŞKAN — Efendim soru soruldu, Sayın Ba
kan cevap verdi.. Bu itibarla, Sayın Bakan bu so
ruya muvafalkat ediyor <ve Komisyon da böyle bir 
değişikliği uygun ıgörüyorsa bu değişiklik istikame
tinde maddeyi oylarız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Uygun görmüyo
ruz. 

BAŞKAN — Bu itibarla, Komisyon böyle bir 
değişiklik talebinde bulunmadığına göre maddeyi 
oylarınıza arz edeceğim. 

Yalnız bu maddede, daha evvelki maddelerde ka
bul ettiğimiz veçhile «imtihan» kelimelerini «sınav» 
olarak değiştirdik. Bu maddedeki bu kelimeleri «sı
nav» olarak yeniden okutup, loylarısnıza arz edeceğim. 

Geçici madde l'i değişik şekliyle okutuyorum: 

GEÇİCİ IMADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Başbakanlık Merkez Teşkilatında ça
lışan personel en ıgeç 3 ay içinde müracaat etmek 
kaydıyla, iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik 
sınavına girmek hakkını kazanır. Bu sınavlarda, ba
şarılı olanlar «Başbakanlılk .Uzmanı» unvanını alır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu okunduğu sekiyle 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan 

yeni düzenleme sebebi ile Ikadro ve görev unvanları 
değişmeyenler mevcut kadrolara atanmış sayılırlar. 

Kadro dereceleri veya görev unvanları değişenler 
veya kaldırılanlar yeni bir (kadroya atanıncaya ka
dar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve 
eslki kadrolarına a'it aylık, ek gösterge ve her türlü 
halkları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahısları
na bağlı olarak saklı tutulur. 

BAŞKAN — Geçici (madde 2 hakkında söz iste
yen?... Yok. 

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

Geçici madde 3'ü okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre yeniden 
düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden 
kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu gö
revleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya 
devam edlilir. 

Bu Kanuna göre Başbakanlık teşkilatı ve kadrola
rı en geç 6 ay içerisinde hazırlanır ve Balkanlar Ku
rulu kararı ile yürürlüğe girer. Yenii kadrolar alının

caya kadar mevcut (kadroların (kullanılmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 hakkında söz iste
yen?... Yoik, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kaibul eden
ler... Etmeyenler.r. Kaibul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük! 
MADDE 39< — Bu Kanun yayımı tarihînde yü

rürlüğe girer, 
BAŞKAN — 39 uncu madde hakkında söz al

mak isteyen?.,. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum,': Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 40 inci madde hakkında söz almak 

isteyen?... Yoik. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunum tümünü..! 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Ikanun tasarısının tümünü oylamadan 
önce oyumun rengini belirtmek dçin 'söz istiyorum. 

BAŞKAN ^- Lehte mi, aleyhte mii söz istiyor
sunuz? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Aleyhte efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayını Sadıklar, (konuşma süreniz 5 dakikadır, 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bu tasarı 
(kanunlaştığı talkdıinde bir fiilî durum hukukileşmiş ol-
malktadır. Bu fiilî durum da, tek adam idaresidir. 

Sayın özal, hangi teşkilatın başına gelmiş ise, 
şahsına özel ve şahsına bağlı hıir teşkilat yaratmıştır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesler!, alkışlar) 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Ve hep 
başarılı olmuştur. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Başarıları daima alkışlanacaktır; fakat bu şekildeki 
başarılar Pirus zaferidir arkadaşlar. 

Daha önce Başbakanlık teşkilatının başına geldiği 
zaman, Devlet Planlama Teşkülatını kendisine bağ-. 
latmış ve kendisi ayrıldıktan sonra, bu teşkilat Baş
lbakanlılk Müsteşarlığından ayrılmak durumunda kal
mıştır. 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Kanun 
üzerinde mi konuşuyorsunuz, şahıs üzerinde imi? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Aynı şekilde başında bulunduğu Başbakanlık teşki
latını da, kendlisinden sonra ne olacağım düşünme
den, kendine bağlı özel bir teşkilat olarak kurdur
mak istemektedir. (ANAP sıralarından «Kime bağ
lanacak?» sesleri) Şahısına bağlı. Şu anlamda; Baş
bakan Anayasanın 112 nci maddesini unutmaktadır. 
Bakanlar, kendi salahiyetleri dahilindeki konularda 
kendileri sorumludur.. Şimdi itasarımn 13 üncü ve 
14 üncü maddelerimde, ıkendüne ıbağh olarak kurdu
ğu teşkilatta birkaç eksperi - şimdi yaptığı gibi - ba
kanlarından habersiz teklifler hazırlayıp kanunlaştı
racak veya icra haline getirecektir. Siz bakan olur
sanız, buna nasıl tahammül edeceksiniz arkadaşlar? 

Bu tasarı Ulusu Hükümeti zamanında gelmiş ve 
sorumlu, şahsiyetli bakanların hemen hepslinin itiraz
larıyla karşılanmıştır ve bu kanun tasarısı getirilme
miştir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR <Gaziantep) — Bü
tün balkanlarımız sorumlu ve şalhsiyelölidir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — De
ğerli arkadaşilarım, birçok tekerrüre meydan verecek, 
bürokrasiyi azalıtacak yerde çoğaltacak ve Sayın 
Özal'dan sonraki hükümetleri çok zor duruma düşü
recektir, İki zaten bu zihni yetiniz «izi aldatıyor arka
daşlar. Unutmayın ki Sayın özal da geçicidir. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) 

ÜLKÜ SÖYLFJMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan hatibe müdahale ©diyorlar, niye müsaa
de ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, siz devam edin efen
dim. 

CAFER TAYYAR lSADIKLAR (IDevamla) — Ve 
kuvvetler ayrılığı fikrine de aykırı düşen bu Kanun 
tasarısı hakkında oyumun renginin kırmızı olduğunu 
arz eder, hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. (HP 
ve MDP sıralarından alkışlar) 

İBAŞKAN — Tasarının maiddeleri üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır. 

Yalnız Sayın Başbakan, bu tasarının kanunHaş-
ması vesilesiyle söz istemişlerdir, kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

10 . 10 , 1984 O: 1 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclislinin değerli 
üyeleri; önce Başbakanlık Teşkilatı Kanununun yük
sek. tasviplerinize mazhar olarak kabulünden duydu
ğum memnuniyeti belirtmek istiyorum Bu sayede Baş
bakanlık Teşkilatı, Anayasamızın 109 ve 112 nci mad
delerindeki anlayış ve espriye uygun hale getirilmiş 
bulunmaktadır. Zira, 1961 Anayasası ile 1982 Ana
yasası arasındaki her iki maddenin -yani Başbakanlık
la ilgili maddenin- farkı şuradan meydana gelmekte
dir : 

1961 Anayaşaisında; «Her bakan kendi yetkisi için
deki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemle
rinden ayrıca sorumludur» derken, 1982 Anayasası, 
«Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca ken
di yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin ey
lem ve işlemlerinden de sorumludur» diyor. Yine 1982 
Anayasasında, «Başbakan, bakanların görevlerinin 
Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilme
sini göze'tmek Ve düzeltici önlemleri almakla yüküm
lüdür» diye bir ilave fıkra daha getirmiştir. Bunlar, 
iki anayasa arasındaki farkları gösteriyor. 

!Bu ölçüde geniş yükümlülüğü ve sorumluluğu bu
lunan Başbakanın emrine, hızla değişen ekonomik ve 
sosyali şartların gerektirdiği1 şekilde koordinasyon ve 
denetim mekanizmasını işletebilecek, kurmay hizmet
leri görecek, idareye dinamizm kazandıracak, uzman
laşmış, güçlü bir kadro ve sağlam yapılı bir teşkilat 
verilmesi kaçınılmazdı. Yüce Meclisin Başbakanlık 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi kabulü ile 
bu teşkilat gerçekleşmiştir. 

Kabul buyurduğunuz kanun hükmünde kararna
mede öngörülen sistem Başbakanın ve Başbakanlık 
teşkilatının görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi 
için 1970 yıllarından bugüne kadar üzerinde itina ile 
çalışılarak ve diğer ülkelerdekd modeller incelenerek 
hazırlanmış bir sistemdir. Bizden evvelki idarenin, 
yani Bakanlar Kurulunun ve Başbakanlığın yaptığı 
çalışmalardan da bu çalışmalar sırasında geniş çapta 
istifade edilmiştir, 

(Başbakanlığın analhizmet birimleri arasında yer 
alan başkanlıklarla, kamu kurum ve kuruluşları ara
sında koordinasyon ve işbirliği sağlanacak, devlet teş
kilatının düzenli, etkili ve verimli bir şekilde çalış
masına yön verilecektir. Bu birimlerin teşkilinde hiz-
nnet .tedahüllerinin olmamasına özellikle itina göste
rilecektir. Bu suretle Başbakana Anayasada verilen 
görevlerin etkin bir şekilde ifası mümkün olabilecek
tir. 
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Sayın milletvekilleri bu vesile ile Hükümetimizin I 
kurulduğu günden itibaren büyük bir azim, feragat 
ve dikkatle yürüttüğü idarî reform çalışmalarından I 
da çok kısaca bahsetmek istiyorum, Hükümet Prog- I 
ramımızın ana'hedefleri arasında yer alan «idarenin I 
yeniden düzenlenmesi çalışmaları» kısa sürede bü- I 
yük ölçüde tamamlanarak, başarıyla neticelenmiş bu- I 
lunmaktadır. Yıllandır üzerinde konuşulan, raporlar j 
yazılan, idarî reform çalışmalarını on aylık bir ikti- I 
dar döneminde, Ihiçibir siyasî hesalba dıayanmadan ger- I 
çekleştirmenin mutluluğunu duymaktayız, İdarî teşki
latımızla ilgili olarak Aralık 1983, Haziran 1984 ve 
Ağustos 1984 tarihlerinde çıkarılan toplam 50 civa- I 
rında kanun hükmünde kararname ile uygulamaya I 
konulan idarî reform çalışmaları, Yüce Meclisimizin I 
de tasvipleriyle tamamlanabilecektir. Yürüyen, işleyen I 
ve verimli 'bir devlet mekanizmasının ülkemize ka- I 
zanldıracağı çok şey vardır. Bu mekanizmanın bir I 
an evvel tamamlanarak, tam işlerliğe kavuşturulması I 
memleketimizin menıfaatınadır. Yüce Meclisin ibu mil- I 
lî meselenin hallinde bize yardımcı olmasını rica edi- | 
yoruz. I 

Değerli milletlvdkileri, yapılan idarî düzenleme
lerdeki anaihedeflefi şu şekilde özetleyebiliriz : 

Devletin vatandaşa daha iyi hizmet vermesini sağ
lamak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir, 
verimli ve ekonomik bir şekilde yüratülmeskıi te
min etmek; 

îdarî yapıyı dinamikleştirmek ve mümkün okluğu 
kadar küçülterek israfı önlemek; 

Devlet teşkilatını herkes tarafından kolayca anla
şılacak, basit ve rasyonel bir yapıya kavuşturmak. I 

En önemlisi de, idarenin Millete hizmet için var 
olduğu prensibinden hareket e'tmemizdir. Devlet mil
let için vardır, milletin emrindedir. Devlet teşkilatı da 
milletin malıdır. (Bu bakımdan idareyi yeniden düzen
leme çalışmalarında demokrasiyi geliştirecek ve kök
leştirecek prensiplere ağırlık verdik. Bu hedeflerden 
(hareketle kamu yönetiminde, değişik birimler tarafın
dan aynı amacı gerçekleştirmek için yürütülen hiz
metlerin bir arada toplanması; yetki ve sorumluluk- I 
ların dağınıklıklardan kurtularak teşkilatlanmada sa
deleştirmeye gidilmesi, bakanlık ve her seviyedeki teş
kilat sayısının birleştirilerek asgariye indirilmesi sağ- | 
lanmıştır. ^ i 

Sayın üyeler, idarî reform uygulamasıyla ilgili bir
kaç gösterge vererek konuşmamı bitirmek istiyorum. 

10 , 10 .• 1984 - O : İ 

îdarî reform paketinin uygulamaya konulmasıyla 
1978'de 35'e kadar yükselen bakanlık sayısı 21'e in
dirilmiştir. Bunun 7'si kurmay fonksiyona sahip Dev
let 'Bakanları olup, icracı bakanlık sayısı haklkatta 
14'fcür. 180 kamu iktisadî teşebbüsü ünitesi tek bir 
kanun hükmünde kararname ile düzenlenmiş, Kamu 
'tktisadî Teşebbüsleri yepyeni bir anlayışla ele alın
mıştır. 'Sayıları 15ürye yaklaşan çeşitli kurul, komis
yon ve komiteler 30 civarına indMlmiştiir. Artık dev
let işleri, komisyona havale metoduyla uzatılmaya
caktır. 14 yıldır çıkarılmayan Geneli Kadro Kanunu 
uygulamaya konmuş, bu suretle Devlet ilk defa ola
rak kadrolarına sahip olmuştur. 

Unvan standard'izasyonu gerçekleştirilmiş ve 8 bi
ni geçen kadro unvanı 900 civarına indirilmiştir. 

Devlet kadrolarının Bakanlar Kurulu kararıyla 
değil, kanunla tespit ve ihdası esası getirilmiş. Yani, 
birçok kereler iddia edildiği gibi, biz kanun kuvve
tinde kararname çıkararak Büyiük Meclisin yetkisini 
almak yerine, burada Büyük Meclise yetkimizi iade 
etmişiz. Kamu idaresinde merkezde 14, taşra ile bir
likte 20'yi geçen hiyerarşik kademe sayısı yarıya in
dirilmiştir. 5 binin üzerinde unvanlı kadro kaldırıl
mıştır, Bütün bunlar kamu personelinin hiçbir özlük 
hakkı zedelenmeden gerçelMeştirilmiş; aksine, kadro 
derecelerinde yapılan düzenlemelerle terfi imkânları 
kolaylaştırılmıştır., 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programımızda 
kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesiyle ilgili 
olarak «aat ettiğimiz çalışmalara büyük bir karar
lılıkla devam ediyoruz. Hedefimiz; etkin, verimli ve 
süratli çalışan bir devlet teşkilatıdır. (ANAP sırala
rından alkışlar) Büyük, kudretli, kalkınmış bir Tür
kiye idealimize, bütün güçlükleri yenerek ulaşacağı
mıza inanıyorum. Bu gayretlerimizde en büyük deste
ğimiz Yüce Milletimizin bağrından kopup gelen 
Türkiye Büyük MHet Mecusilik", 

Tekrar şükranlarımı sunuyor ve hepinizi hürmetle 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

IBASKAN — Gündemimizde görüşülecek başkaca 
konu kalmadığından gündemdeki sözlü sorular ile 
kanun telkliflerini sırasıyla görüşmek için 11 Ekim 
1984 Perşembe günü saat 15.00*te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.2» 
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V̂  — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Kilmi Natbantoğlu' 

liuri, Erzurum İli ve ilçelerindeki T.C. Ziraat Ban
kası şubelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdemin yazılı 
cevâbı P/TP3) 

Türkiye Büyük' Millet Mecl'isıi Başkanlığıma 
Aşağıdaki 'SomilaMmıın Devlet ©akanı ve Başjba-

feam Yaırdıirtıicaisı ıtanafunidiaın yazılı loüaıraik yaınsıtfendıırıl-
mrasıma aracılltğımizı aırz ve ırücia ederim.. 

Saygıtorımılla, 
27 , 8 . 1984/ 

Hilmi 'NailfaantotPu 
Erzurum Mlletlveküıli 

(Sbru 1. Erzurum M ve ilçelerinde kaç atlet Zi-
daaft Barikatsı şubesi vardaır? Yer ve adları «elerdir? 

Sora 2. (Bu banka şülbeföfSÖdaı hangileıriiöim toan-
Ka^ y^ııMi'ş -bSafâl&m vardır ve kaç setıe'simde bu bi-
mM\T yapıtmiıışfcıır? 

Sonu X (Kirada ofllan baınka şubeleri hMiglteridir? 
K.!irâ/da üMuğu sürece y * k kim miktarları ne ol-
attüıştur? CKitadalkÜ her feaınka 'lubösinıin yılaır îtılba-
riyle ayrı ayrı gösterilmek koşulu tile) 

Soru 4. Oltu İlçesinde bantka Ibümıalsı neden yapıH-
mwyor? Hamgi yıl y&pılabilece'ktir? 

TC 
Devlet Bakaırilığı: 

Başbakanı Yardırncıfoğıı 
Sayı : 002/2797 

10 Ekimi 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başlkanlığiına 
ÎLGÎ : 3.9Jİ984 güm ve 7/193- - 1795/06794 ısıayıh 

yazıımıZi 
Erzurum Milletvekili Sayım Hilmi Naİbanitoglıu' 

mum yaizıih ısoru önergesinin cevabı İlişiktedir. 
Avz e^eriîm. 

'Kaya Erdem 
(Devlet Baklamı ve 

B&şbakaıri Yardımıcıtsıı 
Erzurum Milletvekili Sayım Himi Nallbanrtöğlü'num 

Yazıt Sfoıru önergesi Oevaibıdır. 
1. Erzıurüm il merkezlnTde 3 ve ilçelerinde 14 

aldet dlmak lüzere toplam 17 Zinataft Bankası ş/ulbesi 

mevcuttur. Söz (konusu şubelerim yar isim ve açılış 'ta
rihleriyle JlgiJIi layırımlMîı bilgiler aşağıdadır. 

MERKEZ AÇILIŞ TARİHİ: 

Erzurum Şubesi 1889 
Tebrİzkapı Şubesi 7.11.1956 
Cumhuriyet Şubesi 24.11.1983! (Hisarbamktan devir) 

JLÇELER 

Oltu Şubesi 
Pasinler Şubesi 
ispir Şubesi 
Aşkaile. Şubesi 
Hıınıis Şubesi 
Tortum Şubesi 
Şenkaya Şubesıi 
Karayazı Şubesi 
Tdkmıan Şubesi 
Horai&ain Şubesi 
Nanmıaın Şubesi 
Olur Şubesi 
Çalt Şubesi 
Ilıca Şubesi 

16.6.1947 
1889 

25.8,1947 
>6.»6:1944 
235,1947 

21.9.1949 
17.5.19511 

11.10.1954 
1.10Jİ954 
1.10.1954 
25;'6.1956 
4.10:1963 
1.10,1963 
20.2.1969 

'2. Erzurum ii'l merkezinde 1 ve i'lçeleninldte 10 
aidet olmalk üzere toplam 11 aldet T.C. Ziraat Ban-
kalsı Malî Hizmet Binası olain şube ımevculttur. Söz 
konuta şubelerim lisimılerli. ve İktisap «ariMoni aşağı
da belirtilmiştir. 

MERKEZ İKTİSAP TARİHÎ 

Erzurum Şubesi 

(İLÇELER 

1949 

(İKTİSAP TARlHLBRl 

Pais'iriler Şubesi 
Aşkaile Şubesıi 
Hımış Şubesi 
Tortum Şubesıi 
Şerikaya Şubesıi 
IKaraıyâz^Suİbesi 
Tekman Şubesi 
Horalsam Şubesi 
Olur Şubesi 
Çat Şuibesi 

3.4.1951 
22J2.195! 

16İ1İ1.1959 
1ÖJ6.1963 
22.2.1961 
26.1.1968 
5.3,1965 
2.7.1970 

21,3.1977 
26.12,1972 
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3. Erzurum il merkezinde ve ilçelerinde Hizmet 
Binaları Kiralık olan 6 adet Ziraat Bankası Şubesi 
bulunmaktadır. Bu şubelerden hizmet binaları için 

ŞUBE ADI 

ödenen kira 'bedellerinden tespit edilebilen miktar
lar yıllar itibariyle aşağıya çıkarılmıştır. 

1. îspir 

2. Cumhuriyet 

KİRA DÖNEMÎ 

17.3.1967— 17.3.1972 — 
17.3.1972 — 17.3.1977 — 
17.3.1977 — 17.3.1980 — 
17.3.1980 — 17.3.1983 — 

1.5.1983 — 1.5.1988 — 

20.5.1980— 20.5.1983 — 
1.5.1984 — 31.12.1985 — 

5 Yıl 
5 Yıl 
3 Yıl 
3 Yıl 
5 Yıl 

3 Yıl 
1 Yıl 

YILLIK KİRA MİKTARI 

Hisarbanfctan 
devir 

4 000 
8 000 

25 000 
60 000 

400 000 

1 100 000 
2 400 000 

3. Oltu 31.8.1972 — 31.8.1977 — 5 Yıl 
31.8.1977 Aynı şartlarla 31.8.1980'e kadar uzatıldı. 
1.8.1980— 1.8.1985— 5 Yıl-

14 400 

360 000 

4. Narman 

5. Tebrizkapı 

6. Ihça 

20.9.1969 — 20.9.1970 — 1 Yıl 
Daha sonra Hükümet Konağında oturuldu. 
1.5.1981 — 1.5.1984 — 3 Yıl 
1.5.1984 — 1.5.1987 — 3 Yıl 

3 000 

1.3.19*73 — 
1.3.1979 — 
1.3.1982 — 
1.1.1983 — 
1.5.1984 — 

1.12.1968 — 
1.12.1978 — 
1.12.1979 — 
1.12.1980 — 
1.12.1981 — 
1.12.1982 — 
1.12.1983 — 

1.3.1979 — 
1.3.1982 — 

31.12.1982 — 
31.12.1983 — 
31.12.1983 — 

1.12.1978,— 
1.12.1979 — 
1.12.1980 — 
1.12.1981 — 
1.12.1982 — 
1.12.1983 — 
1.12.1984 — 

6 Yıl 
3 Yıl 

10 Ay 
1 Yıl 
1 Yıl 8 Ay 

10 Yıl 

150 000 
180 000 

84 000 
160 000 
224 000 
313 600 

3 600 000 

9 600 
75 000 
80 000 
«0 000 

ıod ooo 
100 000 
450 000 

4. Oltu ilçesinde anılan T.C. Ziraat Bankası Şu
besinin taşınmaz gereksiniminin karşılanması ama
cıyla mahalline heyet gönderilmiş, heyetçe yapılan in
celeme sonucunda; çeşitli alternatifler 'bulunmasına 
karşm gerek konum gerek nitelik ve gerekse fiyat 

" yönünden mülkiyeti ıbelediye'ye ait yerin satınalınma-
sının T.C. Ziraat Bankası amaç ve menfaatleri açı
sından daha yararlı olacağı tespit edilmiştir. Bu ko
nuda girişimler devam etmektedir. 

».*«- .<...• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 UNCU BİRLEŞİM 

10 . 10 .1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. r 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER . 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — îstaribul Milletvekili .Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesd<6/l22) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, isken
derun Demir - Çelik işletmelerinden ihraç kaydıyla 
alman kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yeraüan demokrasi ile 
İlgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

7. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde 'meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 
" 8. — İstanbul Milletvekili Sajbit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

.. 9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
istanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/149) 

10. — Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in? Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili ıbeyanı 
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 
• 12. — Malatya Milletvekilli Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin izlediği dış politikaya ilişiktin Dışişteri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/161) 

14. — İsitaribul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
«Dünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

15. — İstanbul Milletvekili librahinı Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gi|bi tedbirler alındığına ilişkin Başibakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

16. — İstanbul Milletvekili tbrahim Ural'ın, alirbus 
uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

(Devamı arkada) 
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17. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, 
Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabrikasına üişk'in Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (1/501) (S. Sayısı : 112 ve 112'ye 1 inci ek) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizd'aroğlu'nun.Türk 
Geza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun' Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 112'ye 1 inci Ek 

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/501) 

.Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/501 4.10.1984 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS» BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük MÜdt Meclisi Genel Kurulunun 26 Eylül 1984 tarihli 4 üncü Birleşiminde, İçtüzüğün 89 
uncu maddesine göre Komisyonumuza geri alınan Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name, Komisyonumuzun 3 Ekim 1984 tari'M'i toplantısında Devlet Personel Dairesi Başkanı ve Başbakanlık 
temsilcileri de bulunduğu hallide yeniden incelenmiştir. Koımlisyonumuzun bu toplantısında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin tümü ve Komisyonumuz raporu yeniden incelenmiş ve gerekli düzenlemeler yapııltaıştır. 

Komisyonumuz, Genel Kurulda yapılan görüşmeler doğrultusunda Başbakanlık teşkilatına deniz işlerini 
koloidine etmekle görevli Deniz İşleri Başkanlığının eklenmesini uyıgun görmüş ve Komisıyonumuzca kalbuİ 
edilen ilk metlin buna uygun olarak değiştirilmiştir. 

2 nci maddeye (Ih) bendi olarak «Demiz İşlerini Kbord'ine eHmek» 7 inci maddeye (j) bendi olarak «Deniz 
İşleri Başkanlığı» ibareleri eklenmiş, (j) bendi Ok) bendi olanak değ ş̂ltirillmiştlir. 

IKoımSi'syonumuzun metnine «Deniz İşleri Başkanlığı» başlıklı 17 noi madde dklenmiştir. Bu maddenin ek-
lenmdsüyîe madde numaraları yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz, Anayasa ile Başbakanlığa verilen görevlerin süratli ve müesslir yürütülmesi için diğer ka
mu kuruluşlarının yetişmiş elemanlarının geçidi alarak Başbakanlıkta çalıştırılmasının yanı sıra hâkim ve savcı 
statüsünde olan personelin de hizmetinden yararlanmak maksadıyla Anayasanın 140 mcı maddesinde yer alan 
«hâkim ve savcılar kanunda belirfilenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev alamazlar» hükmü göz önünde 
bulundurularak 3ı6 ncı maddede geçen «hâkim ve savcılar hariç» deyiminin «nâklini ve savcılar dahil» olarak 
değiştirilmesini kabul etmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümleri düzenleyen 38 inci madde ise «Deniz İşleri Başkanlığının» Başbakanlık 
teşkilatına eklenmesi nedeniyle «9 Mart 1954 gün ve 6330 sayılı Başvekâlet Teşkilatı Hakkında Kanun ile 
2512 sayılı Başbakanlık Deniz Teşkilatı Hakkında Kanun ve Deniz Müsteşarlığına ait kadrolardan boş olan
lar yüıürlükten kaldınlmış, dolu kadrolar personeli ile birlikte 'Başbakanlığa devredilmiştir. Diğer kanunların 
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bu Kanuna aytkırı hükümleri Başbakanlık hakkında uygulanmaz.» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Maddeler
de yapılan değişikliklere paralel olarak 3 üncü maddeye ekli cetvelde yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edliilmek üzere Yüksek Başlkanlığa saygı ile sunuilur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Kâmil T. Coşkunoğlu - Münir Fuat Yazıcı Ahmet Remzi Çerçi 
Ankara Manisa Adana 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
36 ncı maddeye muhalifim. 
Gerekçemi Genel Kurulda 

arz edeceğim 

Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
20, 21, 36 ve geçici 1 inci 

maddelere mıuhalifim.Gerekçerni 
Genel Kurulda açıklayacağım. 

Üye 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 

Muhalifim. 
Sakarya 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
Muhalifim. 

Üye 
Ünal Yasar 
Gaziantep 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
Muhalifim. 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 112'ye 1 inci ek) 



— 3 — 

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısı 

I. KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE l1. — Bu Kanunun amacı, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, hükümetin genel siyase
tinin yürütülmesini gözetmek, Devlet teşkilatımn düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve ka
nunlarla Başbakana veriler: görevleri yerine getirmek için Başbakanlık Teşkilatının 'kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine ait esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Başbakanlığın görevleri şunlardır: 
a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Ana

yasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak, 

b) Devlet teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, hü
kümet programı ve kalkınma planları ile yıllık programların uygulanmasını takip etmek, 

c) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mev
zuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Organı ile olan münasebetleri yürütmek, 

d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan 
mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve 
yayınlamak, 

e) idarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, ida
rî usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet teşkilatımn düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve prensiplerin 
geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, 

f) Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uygulanmasını takip etmek, gerektiğinde 
teftiş ve denetim yapmak, 

g) Türk Devlet ve millet hayatım ilgilendiren tarihî, hukukî idari, ekonomik, ilmî doküman ve belge
leri toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, film, mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak arşiv mal
zemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak, bunların tahribini önleyecek arşiv laboratuvan kurmak, milletler
arası arşivcilik ile ilgili hareketleri takip etmek, önemli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine 
sunmak, 

h) Deniz işlerini koordine etmek. 
» 

II. KISIM 
Başbakanlık Teşkilatı 

Teşkilat 

MADDE 3. — Başbakanlık Teşkilatı; merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. 
Merkez teşkilatının anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri ekli cetvelde 

gösterilmiştir. 

Başbakan 

MADDE 4. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının en üst 
amiridir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 112*y© 1 inci ek) 
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Başbakan; 
a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve gü

venini sağlayıcı önlemleri almak, genel ahlakı ve kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve kül
türel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak, Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksatlar
la bakanlıklararasında ahengi ve işbirliğini temin ©der. 

b) Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici 
önlemleri alır. 

c) Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar. 

Müsteşar 

MADDE 5. — Müsteşar Başbakanlık Teşkilatının Başbakandan sonra üst amiridir. 
Başbakanlık Müsteşarının görevleri şunlardır : • 
a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve bakanlıklararasında 

koordinasyon ve işbirliğini temin etmek, 
b) Devlet idaresinde etkinliğin sağlanmasını, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine geti

rilmesini temin etmek üzere sistem ve prensipleri geliştirmek, 
c) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 
Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde Başbakana karşı sorumludur. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 6. — Başbakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirile
bilir. 

Müsteşar yardımcıları, Müsteşar tarafından verilen görevleri yerine getirirler. 

Anahizmet birimleri 

MADDE 7. — Başbakanlık Teşkilatının anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 
b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 
c) Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 
d) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
e) Güvenlik İşleri Başkanlığı, 
f) Dış ilişkiler Başkanlığı, 
g) Ekonomik ve Malî îşler Başkanlığı, 
h) Sosyal1 ve Kültürel îşler Başkanlığı, 
i) idareyi Geliştirme Başkanlığı, 
j) Peniz işleri Başkanlığı, 
k) Devlet Durum Merkezi Başkanlığı. 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu 

kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları ile 
Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek;1 Bakanlar Kurulunda görüşülecek duruma getirmek, 

b) Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına 
ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya kadar takip etmek, 

c) Kanun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün belirlenmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulmasını sağlamak, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 112*ye 1 inci ek) 
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d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını takip etmek, milletvekillerince Başbakana yöneltilen 

yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgili bakanlık ve birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, 
e) Başbakanlığın görev alanına giren kanun, kanun hükmünde kararnams, tüzük, yönetmelik esasları 

ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğinde ilgili birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak, 
f) Genel Müdürlüğün görev alanına* giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağ

lamak, 
g) 'Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensipleri tespit etmek, direktifler vermek, 

önlemler almak ve koordinasyonu sağlamak, 
b) Hükümetlerin kurulmasına, bakanların birbirlerine vekâlet etmelerine ve bakanların görevinden alın

masına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak, Cumhur başkamnın onayma sunulması için gerekli işlemleri yap
mak ve onaydan sonra yayımlanmasını sağlamak, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve ölüm cezalarının yerine 
getirilmesi ile ilgili kanunî düzenlemelere ait işlemleri yapmak, 

d) İlgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilmelerine dair işlemleri yapmak, 
e) Müşterek kararı gerektiren atamaların mevzuata uygunluğunu incelemek, kararları hazırlamak, onaya 

sunulması 'için gerekli işlemleri yapmak ve yayımlanmasını sağlamak, 
f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini 

ve biyografilerini tutmak, 
g) 'Başbakanlık Merkez Teşkilatının personel politikasını tespit etmek, personelin tayin, nakil, özlük ve emek-

Mlifcleriyle ilgü işleri yapmak ve personelin yetiştirilmesini sağlamak, 
h) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri geliştirmek, 
b) Hukukî metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarım tespit etmek, 
c) Meri mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak, 
d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek, 
e) Resmî Gazetenin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri hazırlamak, 
f) Makamca verilen 'benzeri görevleri yapmaki 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

MADDE İL — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Millî arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek, 
b) Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve sak

lamak, 
c) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tespit etmek, 

toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların tamir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve tercüme etmek, uy
gun görülenleri yayınlamak, 

d) Yurt içi ve yurt dış» arşivcilik ve bununla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmeik, bu alandaki eserleri 
tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve değerli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak, 

e) Tarihî, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden koleksiyonlar yapmak,, gerektiğinde arşiv 
müzesi kurmak ve sergiler açmak, 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 112'ye 1 inci ek) 
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f) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuvarı kurmak, 
g) Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere dön

dürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak, 
h) Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarım belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendir

mek ve gerektiğinde izin vermek, 
i) Her türlü bilgi, ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde 

tasnif ederek muhafaza etmek, 
j) 'Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek, 
k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Güvenlik İşleri Başkanlığı 

MADDE 12. — Güvenlik İşleri Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) İç ve dış güvenlik işleri ile ilgili kuruluşlarla temas etmek ve bunlar arasında koordinasyonu sağ

lamak, 
b) İç ve dış güvenliği ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları 

değerlendirmek ve teklifler hazırlamak, 
c) Başbakanlığın koordinatörîüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen koordinasyon kurullarına 

sekreterya hizmeti yapmak, 
d) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanına esas 

olan konularda bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak, 
e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Dış İlişkiler Başkanlığı 

MADDE 13. — Dış ilişkiler Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) .Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar ara

sında koordinasyonu sağlamak, 
b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptır

mak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak, 
c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hiz

meti yapmak, . 
d) Makamca verien benzeri görevleri yapmak^ 

Ekonomik ve Malî İşler Başkanlığı 

MADDE 14. — Ekonomik ve Malî işler Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlıklar, Kamu iktisadî Teşebbüsleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili özel kuruluşlar 

arasında ekonomik ve malî işler ile ilgili alanlarda koordinasyonu sağlamak, 
b) Ekonomik ve malî konulardaki gelişmeler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme -ve araştırma

lar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak, 
c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hiz

meti yapmak, 
d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı 

MADDE 15. — Sosyal' ve Kültürel İşler Başkanlığının görevleri şualardır : 
a) Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor, gençlik, turizm, basın, radyo - televizyon, tanıtma alan

larındaki gelişmeler, bu alanlardaki dış ilişkiler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 112'ye 1 inci ek) 
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yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler, hazırlamak ve kamu kuruluşları arasında bu alan
larda koordinasyonu sağlamak, 

b) ^Sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, mahallî idare hizmetleri alanlarındaki gelişmeler ve 
karşılaşılan problemler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek, 
teklifler hazırlamak, kamu kuruluşları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak, 

c) Yurt dışı işçi sorunları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli temas halinde bulun
mak, gelişmeleri takip etmek, problemleri tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak, 

d) Başbakanın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hiz
meti yapmak, 

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

İdareyi Geliştirme Başkanlığı * 

MAIDDE 16. — İdareyi Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) (Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve 

araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak, 
b) Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulun

mak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
c) İdarî usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştMİmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bu

lunmak, 
d) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hiz

meti yapmak, 
e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Deniz İşleri Başkanlığı 

MADDE 17. — Deniz İşleri Başkanlığının görevleri şunlardır : 
Denizlerde ve iç sularımızda Devletin deniz alaka ve menfaatleri ile İlgili olarak; 
a) Millî deniz politikasını tespit ederek deniz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi sanayiini teşvik edici 

tedbirleri almak, su altı ve su içi canlı ve cansız kaynaklardan faydalanılması için koordinasyonu sağlamak, 

b) Uluslararası seviyedeki deniz işleri ile ilgili hukukî, ekonomik, siyasî ve benzeri konuları koordine et
mek, 

c) Deniz konuları ile ilgili hizmet gören bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarını* Devletin deniz politika 
ve stratejisi doğrultusunda yönlendirmek ve koordine etmek, 

d) Makamca verilen 'benzeri görevleri yapmak. 

Devlet Durum Merkezi Başkanlığı 

MADDE 18. — Devlet Durum Merkezi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Güvenlik İşleri, Dış İlişkiler, Ekonomik ve Malî İşler, Sosyal ve Kültürel İşler ve İdareyi Geliştirme 

başkanlıklarının görev «alanına giren konularla, ihtiyaç duyulan diğer al anılarda yurt içi ve yurt dışı kaynak
lardan bilgi derlemek, 

b) Bu bilgileri sürat ve güvenle kullanmaya elverişli şekilde değerlendirmek ve bilgi işlem sistemlerine 
aktarmak, 

c) İstenen bigileri ilgililere sunmak, 
d) Bilgi derleme ve bunları bilgi işlem sistemlerinde değerlendirme konularında ilgili kurum ve kuruluş

larla 'işbirliği yapmak, • ' 
e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

T. D. M. M. (S. Sayısı : 112'ye 1 inci ek) 
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Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 19. — Başbakanlık Merkez Teşkilatının danışma ve denetini birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurula Başkanlığı, 
b) Başbakan müşavirleri, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Başbakanlık müşavirleri, 
e) (Basın Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 20. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Başbakanın emri veya onayı üzerine Başbakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar •. ' 

a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürü
tülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini 
geliştirmek, 

b) 1. (a) fıkrasında sayılan kuruluşlarla bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluk
larını haiz olan her türlü inceleme, araştırma ve teftiş yapmak, 

2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyedeki işçi ve işveren teşekküllerinde teftiş, dene
tim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerektiğinde her 
türlü inceleme, araştırma ve teftiş yapmak veya yaptırmak, 

3, Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuruluşları da malî yönden teftiş ve denetlemek, 
c) Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve teftiş, merkez teşkilatında 

ise soruşturma yapmak, 
Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettişlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar, bir 

yönetmelikle tespit edilir. 

Başbakan müşavirleri 

MADDE 21: — Başbakan tarafından belirlenecek konularda danışmanlık yapmak üzere en fazla 10i Baş
bakan müşaviri görevlendirilebilir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 22. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Başbakanlık makamı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan ve diğer bakanlıklardan sorulan hukukî konular 

ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Başbakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, 

anlaşma ve sözleşme ve bunların şartnamelerinin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, , 
c) ı8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri ha

zırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Başbakanlığı temsil etmek, 
d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Başbakanlık müşavirleri 

MADDE 23. — Başbakanlıkta ve Devlet bakanlıklarında özel ve öncelik taşıyan konularda, Başbakan ve 
Devlet bakanlarına yardımcı olmak üzere en çok otuz Başbakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

Başbakanlık müşavirleri Başbakanlık Makamına bağlıdırlar. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 112'ye 1 inci ek) 
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Basın Müşavirliği 

MADDE 24. — Basın Müşavirliğinin, görevleri şunlardır : 
a) Başbakanı ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış basındaki gelişmelerden, özellikle ülke menfaatleri ve gü

venliği konusundaki haber, yorum ve yayınlardan zamanında haberdar etmek, gerçeklere uymayan yorum 
ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekziplerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara tekliflerde bulun
mak, 

b) Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek ve yürütmek, 
c) Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet bakanları ile Hükümet Sözcüsü olan Bakanın kamuoyuna 

duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, 
radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde intikal ettirmek, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yardımcı birimler 

MADDE 25. — Başbakanlık Merkez Kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) Bakanlar Kurulu Sekreterliği., 

. b) idarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı, 
c) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, ' • -
e) özel Kalem müdürlükleri 

Bakanlar Kurulu Sekreterliği 

MADDE 26. — Bakanlar Kurulu Sekreterliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlar Kurulu çalışmalarının düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmetleri 

yapmak, 
b) Bakanlar Kurulunun toplantı gündemlerini hazırlamak, gerektiğinde zabıtlarını tutmak, toplantılara 

ait bütün belge ve bilgilerin güvenliğini sağlamak, 

c) Başbakan veya Müsteşar tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 

tdart ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 27. — İdarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Başbakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ffc satınalma işlemlerini yapmak, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmeüerinii yapmak, 

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) 'Başbakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarım sağlamak, 
f) Başbakanlık bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri 

derlemek, 

g) Başbakanlığın bütçe ve malî işleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
h) Başbakanlığın gelen ve giden evrak takip ve dağıtım işlerini yapmak, 
i) Makamca verilen diğer görevleri yapmak, 

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ". •. 

MADDE 28, — Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek, 
b) Vatandaşlardan Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikâyet, teklif ve dilekleri değerlen

dirmek ve cevaplandırılması için gerekli işleri yapmak, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 112'ye 1 inci ek) 
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c). Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idarî danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa 
bağlı kuruluşlar ve bafcanlıklararası koordinasyonu sağlalmak, 

d) Makamca verilen benzeri-görevleri yapmak. 

Savunma Sekreterliği 

MAİDDE 29. — Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

Özel kalem müdürlükleri . ,. 

MADDE 30. — Başbakan ih Devlet bakanlarının özel kalem müdürlerinin görevleri şunlardır : 
Başbakanın ve Devlet bakanlarının : 
a) Resmî ve özel yazışmalarım yürütmek, 
b) Her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) (Ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, ulusal ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenle

mek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,. 
d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Sürekli Kurul 

MADDE 3 İ1. — Başbakanlık Teşkilatındaki Sürekli Kurul «Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kuru
lu» dur. 

Kurulun kimlerden meydana geleceği, görevleri ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir . 

III. KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Yöneticilerin sorumluluğu ve-yetki devri 

MADDE 32, — Başbakanlık Teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kuruluşların her kademesindeki yöneticileri, yap
makla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata plan 
ve programlara uygun olarak yerme getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur. 

Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık Teşkilatının her kademedeki yöneticileri, gerektiğinde 
sınırlarım yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. 

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

' . • • . ' v 

Düzenleme görev ve yetkisi V 

MADDE 33. — Başbakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, 
tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Uzman ve uzman yardımcılığı 

MADDE 34, — Başbakanlık Merkez Teşkilatında, 
a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten; 
1. En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul «dilen yurt dışındaki yük

seköğretim kurumlarından mezun olmak, 
2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında- başarı göstermek, 
3. İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşım doldurmamış olimak, 
Şarttır. 

T. B. M. M. <$, Sayısı : 112'y© 1 inci ek) 
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b) Uzanan yarcümcıilığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu Sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imti
hanımda başarı gösterenler «Başbakanlık Uzmanı» unvanını alınlar. 

Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka 'kadrolara nakledilirler. 
Uzman yardımcılığı ve Uzmanlıkla Igili usul ve esaslar ile buruların yurt içkide ve yurt dışında eğitime tabii 

tutulmaları, seçilime esasları ve diğer hususlar bir yönetmeliMe düzenlenir, 

Sözleşmeli personel 

MADDE 3 5 . — Başbakanlık merkez teşfcüatında, Müsteşar, Müsteşar Yardıımcisı, Başbakan Müşaviri ve 
Başbakanlık; Müşavirleri, Tefitiş Kurulu Başlkanı, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Gemdi Mü
dür Yardımcıları, Başbakanlık Başkanı ve Yardıimeılan, Dalire Başlkanı ve Yardumciları ile Uzman ve Uzman 
Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların 
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki -hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarımda çalıştırılacaklar için 34 üncü madde ile belirtilen şart
lar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştınlacalkiar için yükseköğrenim yanında Devlet Memurları Kanu
nunun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel blği ve ihtisası gerektiren konulanda kadro aranmııafc-
sızım ve diğer kanunların sözleşimeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve 
yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalışltıırılabilir. 

Bu suretle çalıştırüacaklann sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Balkanlar 
Kurulunca tespit edilir, • 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile iğrendirilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi 

MADDE 36. — Genel ve katma bütçeli dairelerle ikltisaidî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluş
larında ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerle çalışanlar, hâkim ve savcılar dahil kurumlarının mu
vafakati İe başbakanlıkta sözleşmeli olarak istihldam edilebilirler. Başbakanlığım bu konudaki talepleri, ilgili 
kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan ımaaşsız izinli sayılır. İzinli ol
dukları sürece meimudyetıleri ile ilgili özlük hakları devamı ettiği gibi, bu süreler terfi ve emıeMiiiklerinlde he
saba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresamce yapılır. 

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, çalıştıkları süre karşılığında herhangi bir mecburî hizmet yükletil- -
mez. 

Kadrolar ve atamalar 

MADDE 37. — Başbakanlık merkez teşkilatlının kadrolarınım tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile 
kadrolara ait diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir, 

Başbakanlık personelinin atanması 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanunda be
lirtilmeyen görevlerden Başkanlıklara ortak kararla, diğer görevlere Başbakanın onayı ile atama yapılır. An
cak, Başbakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

. MADDE 38. — 9 Mart 1954 gün ve 6330 sayılı Başvekâlet TeşkiMı Hakkında Kanun ile 2512 sayılı 
Başbakanlık Deniz Teşkülatı Hakkında Kanun ve Deniz Müsteşarlığına ait kadrolardan boş olanlar yürür
lükten kaktırılmış, dolu kadrolar personeli ile birlikte Başbakanlığa devredilmişltir, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer kanunılarm bu Kanuna aykırı hükümleri Başbakanlık hakkında uygulanmaz. 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 112*ye 1 inci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan 
personel en geç 3 ay içinde müracaat etmeik kaydıyla, iki defaya mahsus olmak üzere ydtarik imtihanına 
girmek hakikini kazanır. Bu imtihanlarda başarıllı olanlar «Başbakanlık Uzmanı» unvanını alır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değiş
meyenler ımevcult kadrolara atanmış sayılırlar. 

Kadro derecelerli veya görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, 
durumlarına uygun dişlerle görevlendirliılirler ve eski 'kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü halkları yeni 
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden ku
rulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan 'bMımler tarafından yapılmaya devam 
edilir. 

Bu Kanuna göre Başbakanlık teşkilatı ve kadroları en geç 6 ay içerisinde tiazırlanır ve Bakanlar Kurulu 
kararı ille yürürlüğe girer. Yenıi kadrolar alınıncaya kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 39. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 112'ye 1 i n c i e k ) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 
BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Anahrâmlet Biramferi 
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Müsteşar Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü 

2. Personel ve PrensSpieT Genel 
Müdürlüğü 

3. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın 
Genenl Müdürlüğü 

4. Devlet ArşaVleri Genel Müdür
lüğü 

5. Güvenlik İşleri Başkanlığı 
6. Dış İlişkiler Başkanlığı 
7. Ekonomik ve Mal İşler Başkan

lığı 
8. Sosyal ve Kültürel İşler Başkan

lığı 
9. İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

10. Deniz işleri Başkanlığı 
İL Devliet Dunum Merkezi Başkan

lığı 

Danışma ve Denetim Birimleri 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı' 
2. Başbakan Müşavirleri 
3. Hukuk Müşavirliği 
4. Başbakanlık Müşavirliği 
5. Basın Müşavirliği 




